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Törvények

2021. évi LXXX. törvény
a Budapest Diákváros megvalósításáról*
1. A Budapest Diákváros kiemelten közérdekű beruházás megvalósítása
1. §

(1) A Budapest Diákváros beruházással (a továbbiakban: Beruházás) kapcsolatos feladatok ellátása kiemelt jelentőségű
állami feladat. A Beruházás keretében megvalósuló beruházási, felújítási, fejlesztési és beszerzési tevékenység
ellátása közfeladatnak minősül.
(2) A Beruházás – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) szerinti – kiemelten közérdekű beruházásnak
minősül, azzal, hogy a Beruházás helyszínét, illetve szükség szerint közvetlen környezetét jelentő ingatlanok körét
a Kormány rendeletben jelöli ki.
(3) A Beruházás tekintetében az Ngtv. szerinti kiemelten közérdekű beruházásra vonatkozó szabályokat
az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletekben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(4) A (2) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása
érdekében építési, telekalakítási és változtatási tilalom nem alkalmazható.
(5) A (2) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó önkormányzati rendeletet a (4) bekezdésben meghatározott
eltéréssel kell alkalmazni. Amennyiben önkormányzati rendelet a (4) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal
nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor helyette a (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

2. §

(1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti ingatlanok közül az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok
tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására
az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
jogosult.
(2) Az 1. mellékletben felsorolt ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult társaságot
az ingatlanügyi hatóság a Társaság kérelmére e törvény alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba.

3. §

(1) A Társaságban az államot megillető társasági részesedés felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében oktatásért felelős miniszter gyakorolja.
(2) A Társaság felügyelőbizottsága legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

4. §

(1) A Társaság mint építtető (a továbbiakban: építtető) a Beruházás tekintetében a feladatait az állam nevében és javára
eljárva látja el. A beruházás során létrehozott épületek, építmények – a földterület tulajdonjogi sorsát osztva –,
illetve egyéb vagyonelemek az állam tulajdonába kerülnek.
(2) Az (1) bekezdés szerint létrejövő új épületek, építmények és egyéb vagyonelemek tekintetében az államot megillető
jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására a Társaság jogosult.
(3) Az építtető által a Beruházás megvalósításával összefüggő beruházási és fejlesztési, továbbá az ezekkel összefüggő
beszerzési tevékenység ellátása közérdekű célú fejlesztésnek minősül.

5. §

(1) Az építtető a Beruházás tekintetében a korábbi előkészítő építtető BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: korábbi építtető) az előkészítő építtetői feladatkörében
jogutódja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az építtető a Beruházás előkészítése keretében megkötött szerződésekben – ideértve különösen a tanácsadói,
lebonyolítói, tervezési, műszaki ellenőri és a beruházáshoz kapcsolódóan már megkötött szakértői és egyéb
szerződéseket – szerződésátruházás útján a korábbi építtető helyébe lép. A szerződésátruházáshoz a szerződésben
részes harmadik fél hozzájárulása nem szükséges, őt a szerződésátruházásról az építtető értesíti.
(3) A Beruházáshoz kapcsolódó hatósági engedélyek tekintetében a korábbi építtető helyébe az építtető lép.
A hatósági engedélyek átruházására, illetve a jogutódlás tudomásulvételére az építtető bejelentése alapján
kerül sor.
(4) A korábbi építtető köteles a Beruházás tekintetében az általa elkészíttetett tervekre és előkészítő tanulmányokra
vonatkozó felhasználási engedélyt, illetve a felhasználási szerződést az építtetőre átruházni. Az ilyen átruházáshoz
a szerző hozzájárulása nem szükséges, de az építtető a felhasználási engedély, illetve a szerződés átruházásáról
értesíti a szerzőt.
(5) Az építtetőt a szerződés átruházása esetén, valamint a tervek felhasználási jogának átruházása esetén további
tervpályázati vagy közbeszerzési kötelezettség nem terheli.
6. §

(1) Az építtető a Beruházás előkészítése és megvalósítása során teljeskörűen eljár, így különösen ellátja az állami
magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (3) bekezdésben, valamint
(5) bekezdés a)–h) és k) pontjaiban meghatározott feladatokat.
(2) Az építtető az (1) bekezdés szerinti feladatai elvégzéséhez közreműködőt, valamint beruházáslebonyolítót
vehet igénybe.
(3) Az építtető teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.

2. A Beruházás keretében megvalósuló építési tevékenység egyes szabályai
7. §

(1) A Beruházással összefüggő, közműszakasz bontására, kiváltására vagy fejlesztésére irányuló munkákat az Ngtv.
11/F. § (2)–(7) bekezdésében foglaltak alapján kell elvégezni és elszámolni.
(2) A Kormány által rendeletben kijelölt ingatlanok telke rendezettnek minősül, ha a helyi építési szabályzatnak
megfelelő telekalakítási eljárásban a telekalakítási engedély rendelkezésre áll, és a változási vázrajzot
az ingatlanügyi hatóság záradékolta. A telekalakítási engedély alapján az ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésre vonatkozó változásátvezetési eljárást a használatbavételi engedély kiadásáig kell kérelmezni.

8. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közfeladat ellátása érdekében állami tulajdonba kerülő ingatlan tekintetében
az államot megillető jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására a Társaság jogosult. A tulajdonosi
jogok gyakorlására jogosult társaságot az ingatlanügyi hatóság a Társaság kérelmére e törvény alapján jegyzi be
az ingatlan-nyilvántartásba.
(2) Az (1) bekezdés alapján az állam tulajdonába kerülő ingatlan esetén az önálló ingatlannak nem minősülő
ingatlanrészek önálló ingatlanként való kialakítása során nem kell alkalmazni a településszerkezeti tervben, a helyi
építési szabályzatban vagy szabályozási tervben foglalt, önálló ingatlanként való minimális területnagyságra
vonatkozó kialakíthatósági előírásokat.

3. Záró rendelkezések
9. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a)
a Budapest Diákváros helyszínével és közvetlen környezetével érintett ingatlanok körét,
b)
a Budapest Diákváros helyszínére és közvetlen környezetére, valamint az azzal érintett építményekre és
területekre vonatkozó egyedi településképi és építési követelményeket, sajátos településrendezési, beépítési
és örökségvédelmi szabályokat, továbbá az építésügyi hatósági, építési engedélyezési és használatbavételi
eljárás, a telekalakítási hatósági eljárás, az örökségvédelmi hatósági eljárás, valamint a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági eljárás sajátos szabályait.
10. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 12. § a törvény kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

11. §		
E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
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12. §		
A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Budapest törvény) a következő III/B. Fejezettel egészül ki:

„III/B. FEJEZET
CSEPELI SPORTFEJLESZTÉSEK
19/B. § (1) A csepeli sportélet megújítása, a csepeli sportinfrastruktúra védelme és fenntartható fejlesztése
érdekében a Csepel Sport Club egykori sportinfrastruktúrájára épülő fejlesztési program (a továbbiakban: Csepel SC
fejlesztési program) megvalósítása kiemelten fontos közérdek, amely az érintett állami és önkormányzati szervek,
a civil és egyéb szervezetek, valamint a természetes személyek együttműködésével valósul meg.
(2) A Csepel SC fejlesztési program az Ngtv. szerinti kiemelten közérdekű beruházásnak minősül.
(3) A (2) bekezdés szerinti kiemelten közérdekű beruházás helyszíne a Budapest XXI. kerület belterület 201861/2 és
205805 helyrajzi számú ingatlan.
(4) A (3) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása
érdekében építési, telekalakítási és változtatási tilalom nem alkalmazható.
(5) A (3) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó önkormányzati rendeletet a (4) bekezdésben meghatározott
eltéréssel kell alkalmazni. Amennyiben önkormányzati rendelet a (4) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal
nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor helyette a (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”
13. §		
A Budapest törvény 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark, ennek részeként a Budapesti Atlétikai Stadion, annak épületében
kialakításra kerülő óvoda, szabadtéri edzőpályák, fedett pályás atlétikai edzőcsarnok, valamint az ezek
összeköttetését biztosító gyalogos és kerékpáros hidak, kapcsolódó sport- és rekreációs létesítmények, a területen
található műemléki épületek felújítása és funkcióváltása, illetve egyéb kapcsolódó létesítmény, infrastruktúra,
valamint környezetrendezés.”
14. §		
A Budapest törvény
1.
1. § 2. pontjában, II. fejezet címében, 4. alcím címében, 7. § (1)–(2) bekezdésében, 8. §-ában, 9. §-ában,
5. alcím címében, 10. § (1), (3)–(4) bekezdésében, 11. §-ában, 12. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés
c) pontjában, 1. melléklet címében a „Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program” szövegrész
helyébe a „Déli Városkapu Fejlesztési Program” szöveg,
2.
6. alcím címében, 2. melléklet címében a „Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programmal”
szövegrész helyébe a „Déli Városkapu Fejlesztési Programmal” szöveg,
3.
1. § 2. pontjában a „diákotthoni elhelyezést biztosító, szabadidős,” szövegrész helyébe a „szabadidős,” szöveg,
4.
1. melléklet 1. pontjában a „Budapesti Xtrém Szabadidő Park,” szövegrész helyébe az „Új Csepeli Közpark,
ennek keretében az ütemezetten megvalósuló Budapesti Xtrém Szabadidő Park,” szöveg,
5.
1. melléklet 1. pontjában a „BMX pályákat, teniszpályákat,” szövegrész helyébe a „BMX-pályákat,” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti a Budapest törvény 1. melléklet 4. pontja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi LXXX. törvényhez
A Társaság tulajdonosi joggyakorlásába kerülő állami tulajdonú ingatlanok
A

B

C
MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

2.

Budapest

38089

1/1

kivett beépítetlen terület

3.

Budapest

38080/2

1/1

kivett beépítetlen terület

4.

Budapest

38087

1/1

kivett beépítetlen terület

5.

Budapest

38086/80

1/1

kivett építési terület

6.

Budapest

38047

1/1

kivett beépítetlen terület

HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2021. évi LXXXI. törvény
a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő
vagyonjuttatásról*
A gazdaság-, társadalom-, természet- és orvostudományi képzési területek, ezen keresztül az innovatív vállalkozásokat támogatni
kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok,
valamint a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:
1. §

(1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fudan
Hungary Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában
történő létrehozására.
(2) Az Alapítvány létesítése során az állam képviseletében a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök
tekintetében oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.
(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására
az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre, azzal, hogy
a)
az alapító, illetve a csatlakozó az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó kijelölését, illetve e jogainak
átruházását nem vonhatja vissza, az Alapítvány kuratóriuma a rá vonatkozó kijelölésről nem mondhat le,
az alapítói jog gyakorlására mást nem jelölhet ki, valamint a rá átruházott alapítói jogokat nem ruházhatja át;
továbbá
b)
az Alapítványhoz történő csatlakozásra kizárólag úgy kerülhet sor, ha a csatlakozó a csatlakozáskor legalább
olyan mértékben adja át az alapítói joga gyakorlását a kuratóriumnak, amilyen mértékben az alapító azt
megtette.

2. §

(1) Az Alapítvány célja a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében
a)
felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél kiadására jogosult, kollégiummal rendelkező felsőoktatási
intézmény (a továbbiakban: Intézmény) létesítése és fenntartása, felsőoktatási tevékenység ellátása
érdekében, a magyar nemzet, valamint az Intézményben képviselt országok népei közötti szorosabb oktatási,
kulturális kapcsolatok ösztönzése céljából,
b)
az Intézmény alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési
céljai megvalósításának és az oktatási feladatok ellátásának biztosítása,

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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c)
oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási program működtetése,
d)
rászorultsági alapú támogatás biztosítása,
e)
tehetséggondozó programok működésének támogatása.
(2) Az Alapítvány által végzett cél szerinti tevékenység:
a)
az (1) bekezdésben meghatározott célok megvalósítása, és
b)
az a) pontban foglaltak forrásának megteremtése érdekében történő vagyonkezelés mint jövedelemtermelő
és vagyon gyarapítására irányuló tevékenység.
(3) Az Alapítvány (1) bekezdés szerinti tevékenysége, valamint az Alapítvány céljainak a preambulumban
meghatározott célokkal összhangban történő megvalósítása közérdekű célnak, közérdekű tevékenységnek minősül.
3. §		
Az Intézményt az Alapítvány a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján magyarországi székhellyel, államilag
elismert felsőoktatási intézményként hozza létre és működteti.
4. §

(1) A vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény 3. § (6) bekezdése szerinti vagyonnövelés – ideértve
az annak felhasználása körében harmadik személy javára teljesített kifizetést, illetve juttatást is – nem minősül
törvény szerinti támogatásnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás tekintetében az alapító okiratot az alapítói jogok gyakorlására kijelölt
kuratórium módosítja.
(3) Az Alapítványra nem kell alkalmazni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:379. § (1) és
(2) bekezdésében, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 7. pontjában, 17. § (1) bekezdésében és 23. §-ában foglalt
rendelkezéseket. Az Alapítvány céljainak, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló gazdasági
tevékenységet végez, így különösen az alapító által rendelt, az Alapítványhoz csatlakozók által juttatott, valamint
az egyéb forrásból származó vagyont kezeli, azzal a felelős gazdálkodás követelményének sérelme nélkül szabadon
gazdálkodhat.

5. §

(1) Az Alapítvány 2. § szerinti tevékenységeit az állam
a)
vagyonjuttatással,
b)
támogatással,
c)
adománnyal
biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti juttatásra nem kell alkalmazni az államháztartási szabályokat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(a továbbiakban: Nvtv.) 6. § (1) bekezdésében és 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.
(4) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. §
(1) bekezdése alapján – az Alapítvány vagyonkezelési tevékenységének, közérdekű céljának megvalósítása
érdekében – az állam az (1) bekezdésben foglaltak szerint az Alapítvány részére ingyenesen juttatott
vagyonelemeket nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől
eltérően – adja az Alapítvány tulajdonába.
(5) Vagyonjuttatás úgy is adható, hogy az állam az Alapítvány vagy a fenntartásában álló jogi személy tulajdonában álló
ingatlanon közvetlenül központi költségvetési forrásból célzott beruházást finanszíroz.
(6) Az állam az ingyenes vagyonjuttatáskor rendelkezhet akként is, hogy egyes vagyonelemek tekintetében
a vagyonkezelés körébe tartozó szabad gazdálkodást oly módon korlátozza, hogy a vagyonelem tekintetében
az alapító okiratban államot megillető elővásárlási jogot alapít.
(7) Ha az elővásárlási jog jogosultja az elővásárlási jogával a felhívást követő 90 napon belül nem él, akkor
az elővásárlási jog megszűnik.
(8) Az Alapítvány céljai megvalósításához az államon kívüli más személy is támogatást adhat vagy adományt nyújthat.
(9) Az Alapítvány részére pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás, támogatás, adomány egyaránt adható, amelyek
felhasználását az Alapítvány a számviteli törvény szerinti éves beszámolójában mutatja be.
(10) Az Alapítvány a piaci magánbefektető elvével összhangban gazdálkodási tevékenységet végezhet, ami nem
veszélyeztetheti a közérdekű tevékenységének ellátását. E gazdasági tevékenységek költségeit és bevételeit
számvitelileg elkülönítetten tartja nyilván. Az Alapítvány a részére juttatott vagyont és annak hozamát közvetlenül
vagy közvetett módon a 2. § (1) bekezdése szerinti közérdekű célra fordítja.
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(11) Az e § alapján történő vagyonjuttatást, támogatást, adományt úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek
szerinti juttatással esik egy tekintet alá.
(12) Az Alapítvány az alapító okiratában meghatározott célok elérése érdekében pályázati eljárásban részt vehet, és
pályázati támogatásban részesülhet.
(13) A közérdekű cél elérése érdekében az Alapítvány harmadik feleknek az európai uniós állami támogatási szabályok
betartásával nyújthat támogatást.
(14) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapítót
illeti meg abban az esetben is, ha a vagyon az alapítói juttatás mértékét meghaladja. A csatlakozó a megmaradó
vagyonnak a juttatásával arányos részére tarthat igényt.
6. §		
A 2. § (1) bekezdésében meghatározott célok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő
ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek.
7. §		
A Kormány legkésőbb 2022. december 31-éig beszámol az Országgyűlésnek az Intézmény létesítésével kapcsolatos
beruházás előkészítéséről és a megvalósítás tervezett költségeiről.
8. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §		
Az 5. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi LXXXI. törvényhez
Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok
A

B

C
MAGYAR ÁLLAM

D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

2.

Budapest

38086/50

1/1

kivett gazdasági épület, udvar

3.

Budapest

38086/13

1/1

kivett telephely

4.

Budapest

38086/49

1/1

kivett beépítetlen terület

5.

Budapest

38086/56

1/1

kivett beépítetlen terület

TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS
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2021. évi LXXXII. törvény
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról*

1. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 17. §-a
a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az adós kérelmére – az adósságrendezési eljárás kezdeményezésének céljára – az adós hitelezői, továbbá
ha az adós ellen végrehajtási eljárás indult, a végrehajtást foganatosító szerv díjmentesen, az adós kérelmének
kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kötelesek kiállítani olyan kimutatást, amely tartalmazza
a) az adóssal szemben fennálló követelés jogalapját, hitelviszonyból eredő tartozás esetén a hitel futamidejét
(ha ez értelmezhető), a követelés összegét, összetételét (tőke, kamat, késedelmi kamat, költség, megelőlegezett
végrehajtási költség, végrehajtót megillető díj, költségtérítés, behajtási jutalék a bírósági végrehajtásról szóló
törvényben meghatározott általános költségátalány), valamint a követelés biztosítékait,
b) az arra vonatkozó információt, hogy a lejárt esedékességű követelésre az adós számára engedélyezett-e
részletfizetést, és ha igen, a részletfizetés időtartamát, a törlesztési részletek összegét,
c) annak felsorolását, hogy mely követelésre rendeltek el végrehajtást, a végrehajtást foganatosító szerv
megnevezését, a végrehajtási ügy számát,
d) az arra vonatkozó információt, hogy zálogjoggal biztosított követelés esetén kezdeményezte-e a hitelező
a zálogtárgy végrehajtáson kívüli értékesítését, és ha igen, az értékesítés folyamatban van-e.
(1b) Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor az adós elsőként bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás
lefolytatását, ennek sikertelensége esetén bírósági adósságrendezési eljárás lefolytatását kéri. Az adósságrendezési
eljárás kezdeményezésekor az adós bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás helyett bírósági adósságrendezési
eljárást kezdeményez, ha nincs főhitelezője. Amennyiben a Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon
kívüli adósságrendezési eljárás lefolytatása során megállapítja, hogy az adósnak nincs főhitelezője, a 22. §
(2) bekezdésében foglaltakra hívja fel az adóst.”
2. §		
Az Are. tv.
a)
7. § (1) bekezdés b) pontjában az „adósságrendezésbe tartozó vagyonát,” szövegrész helyébe
az „adósságrendezésbe tartozó vagyonának 80%-át,”,
b)
21. § (1) bekezdésében és 45. § (4) bekezdésében a „7,8%-ának” szövegrészek helyébe a „7%-ának”,
c)
21. § (1) bekezdésében a „30 000 forint” szövegrész helyébe a „20 000 forint”,
d)
22. § (3) bekezdésében a „23. § és a környezettanulmány elvégeztetését a 24. §-ban foglaltak” szövegrész
helyébe a „23. §-ban foglaltak”,
e)
25. § (3) bekezdésében az „igazolást, valamint a környezettanulmányról felvett jegyzőkönyvet megküldi”
szövegrész helyébe az „igazolást megküldi”,
f)
45. § (3) bekezdésében az „öregségi nyugdíj legkisebb mértéke másfélszeresének” szövegrész helyébe
az „öregségi nyugdíj legkisebb mértéke kétszeresének”,
g)
45. § (3) bekezdésében az „öregségi nyugdíj legkisebb mértékének” szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíj
legkisebb mértéke másfélszeresének”,
h)
45. § (4) bekezdésében a „zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke” szövegrész helyébe a „zálogjoggal
terhelt ingatlan 5. § 36. pont a) alpontjában meghatározott forgalmi értéke”,
i)
45. § (5) bekezdés a) pontjában az „öregségi nyugdíj legkisebb mértékének másfélszeresét” szövegrész
helyébe az „öregségi nyugdíj legkisebb mértékének kétszeresét”,
j)
45. § (5) bekezdés b) pontjában az „öregségi nyugdíj legkisebb mértéke másfélszeresét” szövegrész helyébe
az „öregségi nyugdíj legkisebb mértéke kétszeresét”,
k)
72. § (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíj legkisebb mértékét” szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíj
legkisebb mértéke másfélszeresét”,
l)
72. § (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíj legkisebb mértéke kétszeresét” szövegrész helyébe az „öregségi
nyugdíj legkisebb mértéke háromszorosát”
szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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3. §		
Az Are tv. 43. alcíme a következő 105/D. §-sal egészül ki:
„105/D. § (1) E törvények a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
szóló 2021. évi LXXXII. törvénnyel (a továbbiakban: 2021. évi LXXXII. törvény) megállapított rendelkezéseit
– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a 2021. évi LXXXII. törvény hatálybalépését követően kezdeményezett
adósságrendezési eljárásokra kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a 2021. évi LXXXII. törvénnyel megállapított 45. § (3) bekezdését, 45. § (4)–(5) bekezdését és
72. § (1) bekezdését a 2021. évi LXXXII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
4. §		
Hatályát veszti az Are. tv.
a)
24. §-a,
b)
71. § (2) bekezdése,
c)
106. § (2) bekezdés c) pontja.
5. §		
Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2021. évi LXXXIII. törvény
egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról*
I. FEJEZET
A FELNŐTTKÉPZÉSRE ÉS A SZAKKÉPZÉSRE VONATKOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA
1. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
1. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1a) E törvényt nem kell alkalmazni
1. az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó, igazságszolgáltatásban jogszabály alapján közreműködő, illetve
ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más személyek részére ilyen minőségükben jogszabály
rendelkezése vagy felhatalmazása alapján történő oktatás, képzés,
2. az egyházi jogi személy, a vallási egyesület által közvetlenül vagy az általuk fenntartott felnőttképző által a vallási
tevékenység folytatásával összefüggésben történő oktatás, képzés,
3. a munkavédelemről szóló törvény és a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatás, képzés,
4. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
törvény szerinti reintegrációs program keretében történő oktatás, képzés
megszervezésére.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés esetén – ha jogszabály e törvény más rendelkezésének
alkalmazását kifejezetten elő nem írja – a felnőttképző kizárólag a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentési
kötelezettséget és – ha a 15. § (1a) bekezdése szerinti kivétel alkalmazásának nincs helye – a 15. § (1) bekezdése
szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget köteles teljesíteni. Ha a jogszabály alapján szervezett oktatás és
képzés tekintetében jogszabály ekként rendelkezik, e kötelezettségeket a felnőttképző helyett a jogszabályban
meghatározott hatóság teljesítheti legkésőbb annak a negyedévet követő negyedévnek az utolsó napjáig,
amelyikbe a jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés befejezésének időpontja esik. A jogszabályban
meghatározott hatóság jogosult a felnőttképző 5. § (1) bekezdés b) pontjában és a képzésben részt vevő személy
15. § (1) bekezdésében meghatározott személyes adatát a bejelentés, illetve az adatszolgáltatás általa történő
teljesítése céljából az ahhoz elengedhetetlenül szükséges ideig kezelni.”
2. §

(1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 1. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(E törvény alkalmazásában:
belső képzés: az olyan oktatás és képzés, amelyet a munkáltató)
„b) – a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés kivételével – összesen hat óra időtartamot meghaladó
mértékben, vagy
c) a saját, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. §
(2)–(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás, valamint a munkáltató beszállítójának, illetve
a munkáltató által igénybe vett közreműködő foglalkoztatottja (ideértve a kölcsönzött munkavállalót is, ha
a munkaerő-kölcsönzésre kötött megállapodás tartalmazza az arra vonatkozó kitételt, hogy a kölcsönvevő vállalja
a kölcsönzött munkavállaló oktatását, képzését is) részére”
(szervez.)
(2) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„5a. jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés: jogszabály által valamely tevékenység folytatásának, munkakör
betöltésének, illetve magasabb fizetési besorolás alkalmazásának feltételéül meghatározott olyan oktatás és
képzés, amelynek legalább célját, tartalmát és megszervezésének általános feltételeit, továbbá az oktatás,
képzés eredményes elvégzésének igazolási módját vagy ahhoz kapcsolódóan szervezett vizsga letételére
vonatkozó követelményt jogszabály vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában közjogi
szervezetszabályozó eszköz határozza meg, ide nem értve a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve
törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény
alaptevékenységébe tartozó, valamint a szakképzettségre, szakképesítésre felkészítő oktatást és képzést,”

3. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, ellenőrzése és
pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer és a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából
a) a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján
aa) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:
Nytv.) 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő szerv a képzésben részt vevő személynek az Nytv. 11. §
(1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatának ellenőrzését biztosítja és az Nytv. 11. § (1) bekezdés b),
c) és h) pontjában meghatározott adatát központi kormányzati szolgáltatási busz használatával átadja,
ab) az oktatási azonosító számot kiadó oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a képzésben részt vevő
személynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 2. § l) pontjában
meghatározott adatát átadja vagy
b) a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján az összerendelési
nyilvántartás jogszabályban kijelölt szolgáltatója az Onytv. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
adatokról az összerendelési nyilvántartáson keresztül adatot szolgáltat
térítésmentesen és elektronikus úton a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere számára. A felnőttképzési
államigazgatási szerv az a) pont aa) alpontja szerinti ellenőrzés eredményeként felmerült eltérés esetén
a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében a felnőttképző által rögzített adatot az ellenőrzés során átadott
adatnak megfelelően a felnőttképző külön értesítése nélkül automatikusan javítja.”
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4. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § A felnőttképző a közvetlenül a számára rendelkezésére bocsátott képzési hitelhez kapcsolódóan a képzési
hitel folyósítása céljából a fizetési számlájának számát rögzíti a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe.”
5. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény a 16. §-át megelőzően a következő 9/A. alcím címmel egészül ki:

„9/A. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok”
6. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 20/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c) pontjával összefüggésben a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere a szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatás, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltatója által
térítésmentesen nyújtott szolgáltatás keretében biztosítja a benyújtott dokumentumok és elektronikus űrlapok
adatainak előzetes ellenőrzését és a benyújtó általi hitelesítését.”
7. §		
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
a)
1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „alapfeladatába nem” szövegrész helyébe
az „alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe nem” szöveg,
b)
1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „keretében,” szövegrész helyébe a „keretében vagy nem üzletszerű
gazdasági tevékenység esetén térítés ellenében vagy a 2/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felnőttképzési
tevékenységként,” szöveg,
c)
1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „összhangban, egyedi” szövegrész helyébe az „összhangban,
– legalább a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira kiterjedően – egyedi”
szöveg,
d)
2. § 8. pontjában a „jelenlétét igénylő” szövegrész helyébe a „jelenlétét vagy – az olyan tanóra kivételével,
amely olyan kompetencia átadására irányul, amely kizárólag személyes jelenlét mellett sajátítható el –
interaktív és távolléti kapcsolattal vagy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel
megvalósuló jelenlétét igénylő” szöveg,
e)
2. § 9. pontjában a „személy és” szövegrész helyébe a „személy vagy csoport és” szöveg és az „elektronikus
úton” szövegrész helyébe az „interaktív és távolléti kapcsolattal, továbbá zárt rendszerű távoktatási
képzésmenedzsment rendszerrel” szöveg,
f)
2. § 13. pontjában a „tananyagot valamint” szövegrész helyébe a „tananyagot, valamint” szöveg, a „rögzíti
és értékeli – valamint” szövegrész helyébe a „rögzíti, értékeli, valamint” szöveg, a „közvetíti – a” szövegrész
helyébe a „közvetíti a” szöveg, a „tevékenységét és végrehajtja” szövegrész helyébe a „tevékenységét,
végrehajtja” szöveg és a „kéréseit.” szövegrész helyébe a „kéréseit, továbbá biztosítja az oktató,
az oktatásszervező és a képzésben részt vevő személy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló, teljes
értékű együttműködését.” szöveg,
g)
13/B. § (1) bekezdésében a „bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység, a belső képzés és – ha
jogszabály a képzés elvégzése igazolásának más módját határozza meg – a jogszabály alapján szervezett
oktatás és képzés kivételével,” szövegrész helyébe a „belső képzés kivételével” szöveg,
h)
15. § (1a) bekezdésében az „a Magyar” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar”
szöveg és az „által szervezett” szövegrész helyébe az „által vagy azok állománya számára szervezett” szöveg,
i)
20/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „végző hatóság a” szövegrész helyébe a „végző hatóság és
a 2/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti oktatás, képzés tekintetében a támogató a” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
a)
1. § (1) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „a felsőoktatási intézmény,” szövegrész,
b)
1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „– a belső képzés kivételével –” szövegrész,
c)
2/B. § (2) bekezdésében az „a felnőttképző” szövegrész,
d)
9. alcím címében az „és a képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok” szövegrész.
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2. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása
9. §

(1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 3. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az állam a szakképzésben való részvétel keretében)
„c) a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony keretében az érettségi bizonyítvány
megszerzését”
(ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma
megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló
szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.)
(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző
intézményben minden esetben ingyenes a szakképzésben tanulói jogviszony keretében való részvétel
a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy részére.”

10. §

(1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„5. sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy: az a tanuló, illetve képzésben részt vevő személy, aki az Nkt.
szerinti szakértői bizottság vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi – látási,
hallási –, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral – küzd,”
(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. §-a a következő 6a. és 6b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„6a. szakképzési tankönyv: az olyan könyv – ideértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont,
a munkatankönyvet, a munkafüzetet és a feladatgyűjteményt –, valamint a zárt rendszerű távoktatási
képzésmenedzsment rendszerben elérhető digitális tananyag, kiegészítő ismeretanyag és egyéb tanulmányi
segédlet, amely a szakképzési tankönyvjegyzéken szerepel,
6b. szakmai szervezet: valamely gazdasági ágazat vagy közös gazdasági érdekek képviseletét ellátó köztestület vagy
egyesület,”
(3) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„9. tanulóbaleset: minden olyan baleset, amely a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az alatt az idő alatt
vagy tevékenység során éri, amikor a szakképző intézmény vagy a duális képzőhely felügyelete alatt áll, ideértve
a szakképző intézményen kívüli szakirányú oktatás során bekövetkezett balesetet is,”

11. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A szakképző intézményben a nevelő és oktató munka)
„a) a szakképzésben kötelezően alkalmazandó képzési és kimeneti követelmények és
b) a programtantervben – a szakmai oktatás kötelező foglalkozásai összesített számának kivételével – ajánlásként
megfogalmazottak figyelembevételével kidolgozott szakmai program”
(szerint folyik. Az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény
szakmai programjába beépíthető az adott vallás hitelveinek megfelelő ismeret. Az egyházi jogi személy, illetve a vallási
egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény szakmai programja a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.)
12. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § [Az oklevél, a szakmai bizonyítvány és a képesítő bizonyítvány]
(1) A szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány államilag elismert középfokú
végzettséget és szakképzettséget tanúsít és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére
képesít. A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány szakképesítést, ha a részszakmára történő
felkészítés dobbantó program keretében és műhelyiskolában történt, államilag elismert alapfokú végzettséget és
szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.
(2) A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi
szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.
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(3) A szakképzésért felelős miniszter a kiállított oklevelet, szakmai bizonyítványt és képesítő bizonyítványt annak
kiállításától számított öt éven belül visszavonja, ha azt jogellenesen szerezték meg. A szakképzésért felelős miniszter
a kiállított oklevelet, szakmai bizonyítványt és képesítő bizonyítványt időbeli korlátozás nélkül – a bíróság, illetve
az ügyészség erre vonatkozó tájékoztatása alapján – megsemmisíti, ha annak kiállítását bűncselekmény befolyásolta
és a bűncselekmény elkövetését a bíróság jogerős ügydöntő határozata megállapította, vagy az ügyészség
a büntetőeljárást azért szüntette meg, mert a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama eredményesen telt el és
a megsemmisítés jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem érint. A visszavont és a megsemmisített oklevél,
szakmai bizonyítvány és képesítő bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát, az érvénytelenítés időpontját és okát
a honlapon közzé kell tenni.”
13. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakképző intézmény szakmai képzést az e törvényben és a Kormány e törvény végrehajtására kiadott
rendeletében meghatározott eltérésekkel az Fktv. szerint szervezhet.”
14. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakképzésért felelős miniszter – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével kiadott –
engedélye alapján a technikum az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott évfolyamot felsőoktatási
intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján is megszervezheti.”
15. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény III. Fejezete a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A szakképző intézmény gazdálkodása
21/A. § [A szakképző intézmény költségvetése]
A szakképző intézmény a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetés alapján gazdálkodik. A szakképzési
centrum részeként működő szakképző intézmény költségvetését a szakképzési centrum költségvetése tartalmazza.
A szakképző intézmény költségvetését az általa ellátott szakképzési alapfeladat kiadási szükségletének átlagos
költségeihez igazodóan a szakképző intézmény által elvárhatóan biztosítani szükséges közszolgáltatási szintnek
megfelelően kell megtervezni.
21/B. § [A szakképző intézmény vagyonnal való gazdálkodása]
(1) Vagyonkezelési szerződés a szakképzésialapfeladat-ellátást és a szakképző intézmény által szervezett szakmai
képzést szolgáló állami tulajdon vonatkozásában kizárólag önálló költségvetési szervként működő állami szakképző
intézménnyel és szakképzési centrummal köthető. A szakképzési centrum – a szakképzésért felelős miniszter
engedélyével – ágazati képzőközpontban, illetve tudásközpontban részesedést szerezhet, amely tekintetében
a szakképzési centrum gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat.
(2) Az állami szakképző intézmény szakképzési alapfeladatának ellátását szolgáló, a helyi önkormányzat
tulajdonában álló ingatlanra és ingóra vonatkozóan az állami szakképző intézményt, a szakképzési centrum
részeként működő szakképző intézmény esetén a szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg
mindaddig, amíg a szakképzési alapfeladat ellátása az érintett ingatlanban meg nem szűnik. A helyi önkormányzat
a vagyonkezelői jog fennállása alatt a szakképzésialapfeladat-ellátást szolgáló ingatlant és ingót nem idegenítheti el,
nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, azon osztott tulajdont nem létesíthet és bérbe nem adhatja. A felek
megállapodásának eltérő rendelkezése hiányában nem keletkezik állami tulajdon az e § szerinti ingatlanon vagy
ingón végzett értéknövelő beruházással.”
16. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Szakképző intézmény – a rendvédelmi szakképző intézmény kivételével – kizárólag szakmai vizsgára felkészítő
szakmai oktatás folytatására nem alapítható.”
17. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami szakképző intézményben az igazgató kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat
mellőzhető, ha az igazgató ismételt megbízásával a fenntartó és az oktatói testület legalább kétharmada egyetért
vagy újonnan létesített szakképző intézmény esetén a szervezési feladatok ellátása érdekében ez indokolt.
Egyetértés hiányában, illetve az igazgató harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása
kötelező. A szervezési feladatok ellátására adott megbízás legfeljebb a következő tanév utolsó napjáig terjedő
időszakra szólhat.”
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(1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 48. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az oktatót feladatának ellátásával összefüggésben megilleti az a jog, hogy)
„2. a szakképző intézmény szakmai programja, illetve a szakképző intézmény által szervezett szakmai képzés
képzési programja alapján az ismereteket, a tananyagot, a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés módszereit
megválassza,”
(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 48. §-a a következő 9a. ponttal egészül ki:
(Az oktatót feladatának ellátásával összefüggésben megilleti az a jog, hogy)
„9a. munkáját biztonságos és egészséges munkafeltételek között végezze,”

19. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 53. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A szakképző intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint a tanuló, illetve a képzésben részt
vevő személy korábbi tanulmányait, megszerzett ismereteit és gyakorlatát az adott szakmai oktatásra, illetve
szakmai képzésre előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell számítani. A beszámítás
alapján a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő
alatt teljesítheti.”
20. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ahhoz a szakképző intézményben szervezett
szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt
a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
aa) – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – ösztöndíjra és
ab) egyszeri pályakezdési juttatásra,
b) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra
jogosult. Az e bekezdés szerinti juttatásra vonatkozó követelést hat hónapnál régebbi időre bírósági úton akkor
lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett.
Három évnél régebbi időre az e bekezdés szerinti juttatásra vonatkozó követelés bírósági úton nem érvényesíthető.”
21. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 81. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pontja szerint létesített ágazati képzőközpontban a szakmai szervezet – ha jogszabály vagy
létesítő okirat a társasági részesedésszerzés lehetőségét nem zárja ki – legfeljebb tízszázalékos tulajdoni hányadot
szerezhet.”
22. §

(1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatásban részt vevő tanulóval, illetve a képzésben részt vevő
személlyel köthető
a) a szakirányú oktatás időtartamára vagy
b) évente egy alkalommal, legalább négy és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő időszakra.”
(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 83. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a szakképzési munkaszerződés megkötésére más munkáltatóval fennálló, foglalkoztatásra irányuló
jogviszony mellett kerül sor, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tekintetében a 77. § (2) bekezdése nem
alkalmazható, a 84. § (4) bekezdését és a 85. § (1) és (2) bekezdését pedig a szakképzési munkaszerződés alapján
létrejövő munkaviszony időtartamával arányosan kell alkalmazni.”

23. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény XIII. Fejezete a következő 22/A. alcímmel egészül ki:

„22/A. A képesítő vizsga
93/A. § [A képesítő vizsga]
(1) A képesítő vizsga az akkreditált vizsgaközpont által szervezett, a szakmai képzésben elsajátított és
a programkövetelményben a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre meghatározott
kimeneti követelmények mérésére szolgáló vizsga.
(2) Képesítő bizonyítványt az kaphat, aki sikeres képesítő vizsgát tett.”
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(1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképzésért felelős miniszter)
„e) – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével –
ea) javaslatot tesz a Kormány számára a szakmajegyzék megállapítására,
eb) kidolgoztatja a szakképzési tankönyveket,
ec) gondoskodik a szakmai vizsga központi vizsgatevékenysége és interaktív vizsgatevékenysége tartalmának
meghatározásáról, értékelési útmutatóinak és egyéb dokumentumainak kidolgozásáról és rendelkezésre állásáról,”
(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakképzésért felelős miniszter a könyvkiadást, illetve a digitális tananyagfejlesztést folytató személy kérelme
alapján – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – dönt a szakképzési tankönyvvé nyilvánításról,
annak módosításáról, meghosszabbításáról és megszüntetéséről. Az eljárásban az ügyintézési határidő három
hónap. A szakképzési tankönyvvé nyilvánítással, annak módosításával és meghosszabbításával összefüggő
eljárásban a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerinti szakértő kirendelése
kötelező. A szakképzési államigazgatási szerv a szakképzésért felelős miniszter döntése alapján hivatalbóli
eljárás keretében veszi fel a szakképzési tankönyvjegyzékre, illetve törli a szakképzési tankönyvet a szakképzési
tankönyvjegyzékről. A könyvkiadást, illetve a digitális tananyagfejlesztést folytató személy a szakképzési tankönyvvé
nyilvánítás és annak módosítása és meghosszabbítása iránti eljárásért, valamint annak a könyvkiadást, illetve
a digitális tananyagfejlesztést folytató személy kérelmére történő megszüntetéséért – a kérelem benyújtásával
egyidejűleg – igazgatási szolgáltatási díjat fizet. Az igazgatási szolgáltatási díj a szakképzésért felelős miniszter által
vezetett minisztérium bevétele.”

25. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 99. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ágazati készségtanács folyamatosan figyelemmel kíséri a saját ágazatában a szakképzési szerkezet fejlesztését,
a gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat, és ennek alapján)
„b) kidolgozott javaslatot tehet
ba) a szakmajegyzékre,
bb) a szakmai oktatás időtartamára, a képzési és kimeneti követelményekre és az ágazati alapoktatás szakmai
tartalmára,
bc) új szakképzési tankönyv kidolgozására és tartalmára, és”
26. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 105. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett
a) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti egyéni vállalkozó és
c) a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy,
ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.
(2) Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli
1. az államot, a helyi önkormányzatot és a nemzetiségi önkormányzatot,
2. a költségvetési szervet,
3. a köztestületet,
4. a közhasznú szervezetet,
5. az egyesületet, az alapítványt (ideértve a vagyonkezelő alapítványt, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványt és a közalapítványt is),
6. az egyházi jogi személyt, a vallási egyesületet,
7. a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az iskolaszövetkezetet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetet és
a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét,
8. a víziközmű-társulatot,
9. a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetet,
10. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f ) pontjában meghatározott
egészségügyi szolgáltatót – feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési
szervként működik – az Eütv. 3. § e) pontjában meghatározott, részben vagy egészben az államháztartás terhére
támogatott egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja
után,
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11. az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozót a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az általa
foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,
12. az egyéni cég, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, az ügyvédi iroda vagy a közjegyzői iroda
tevékenységében személyesen közreműködő tagot a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az általa
foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját.”
27. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 106. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképzési hozzájárulás alapja – a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban:
Szocho tv.) 1. § (4) bekezdése szerinti jövedelemnek az Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összege és
a Szocho tv. 1. § (5) bekezdésében meghatározott jövedelem kivételével – a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet
terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.”
28. §

(1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(A bruttó kötelezettség csökkenthető)
„a) a fenntartói megállapodással, az Nkt. 88. § (6) bekezdése szerinti szakképzési megállapodással vagy
együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott
aa) szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló
képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve
ab) szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként az Nkt. 13/A. § (3) bekezdése szerinti nevelés-oktatás
arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és – a szakképző intézményben, illetve
a szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve
a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult – az adóév munkanapjai számának szorzataként,
b) hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak arányosított alapnormatívája
alapján az egy munkanapra vetített mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának
szorzataként”
(számított összegével. Az önköltség és az alapnormatíva mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az önköltség
szakmánként alkalmazandó és az alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját a Kormány
rendeletben határozza meg.)
(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bruttó kötelezettség csökkenthető a 83. § (2) bekezdés a) pontja szerint megkötött és legalább hat hónapos
időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel a (2) bekezdés a) pontja alapján igénybe vett
adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres
szakmai vizsgát tett.”
(3) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) és (3) bekezdéstől eltérően a bruttó kötelezettség a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti
összeg ötven százalékával csökkenthető, ha a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy
a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más
olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy.
(3b) Ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet a szociális hozzájárulási adó tekintetében kedvezmény illeti meg,
a bruttó kötelezettség csökkenthető
a) a szociális hozzájárulási adó kedvezményalapja után másfél százalékkal, vagy
b) – ha szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt az adómérték ötven százalékával kell megállapítani – a szociális
hozzájárulási adó kedvezményalapja után hetvenöt század százalékkal
megállapított összeggel.”
(4) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az e § szerinti adókedvezményt az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval,
illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval hallgatói
munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a felsőoktatási intézménnyel az Nftv. szerinti
együttműködési megállapodást kötött. A szakképzésihozzájárulás-fizetésre kötelezett a bruttó kötelezettséget
meghaladó adókedvezményt, továbbá az olyan duális képzőhely, aki alanya a szakképzési hozzájárulásnak, de
szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség a 105. § (2) bekezdése vagy más törvény rendelkezése alapján nem
terheli, az e § szerinti adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti.”
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29. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 109. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó jogszabályban meghatározott támogatásra jogosult
az általa fenntartott szakképző intézményben ellátott szakképzési alapfeladatra vagy szakmai képzésre tekintettel.
A támogatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy az biztosítsa a fenntartó és az általa fenntartott szakképző
intézmény bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást az állami szakképző intézmény támogatásával
azonos mértékben kell megállapítani a bevett egyház számára. A Magyar Katolikus Egyház az állami szakképző
intézmény támogatásával azonos mértékű támogatásra a Magyarország és az Apostoli Szentszék között létrejött
nemzetközi szerződés alapján jogosult.”
30. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény a következő 109/A. §-sal egészül ki:
„109/A. § [A duális képzőhely által a szakirányú oktatáshoz igénybe vehető támogatás]
A duális képzőhely a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult a szakirányú
oktatás arányosított önköltsége alapján igénybe vehető adókedvezmény érvényesítésére.”
31. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 24. alcíme a következő 110/A. §-sal egészül ki:
„110/A. § [Kezelő szerv igénybevétele]
Az e törvény és a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendelete alapján a szakképzés finanszírozásával és
az Alap képzési alaprészének felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására a szakképzésért felelős miniszter
a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott kezelő szervet vehet igénybe.”
32. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 114. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakképző intézmény a tanulmányi kötelezettség teljesítésének biztosítása és ellenőrzése céljából kezeli
a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakképzési munkaszerződéssel összefüggésben keletkezett és
az állami adó- és vámhatóság által számára átadott adatát. Ezzel összefüggésben az állami adó- és vámhatóság
a szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódóan az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. §
(2) bekezdés 1., 3., 5., 9., 14. és 15. pontjában meghatározott adatokat a tanuló, illetve a képzésben részt vevő
személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján – az e törvényben vagy a Kormány e törvény
végrehajtására kiadott rendeletében a szakképzés irányításával és ellenőrzésével összefüggésben meghatározott
feladatok ellátása céljából – a szakképzési államigazgatási szerv részére a szakképzés információs rendszerén
keresztül átadja. Az állami adó- és vámhatóság az adatszolgáltatást havonta, a bejelentést követő tizenöt napon
belül teljesíti.”
33. §

(1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„1a. a szakképzésben való részvétel feltételeit,”
(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdése a következő 30a. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„30a. a diákigazolvány kiadásával és használatával kapcsolatos szabályokat,”
(3) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 39b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„39b. a szakképzési tankönyvvé nyilvánítás, annak módosítása és megszüntetése rendjét, az eljárásba bevonásra
kerülő szakértőket és a szakértői vélemény elkészítéséért fizetendő szakértői díj mértékét, a szakképzési
tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását, valamint a szakképzésben alkalmazott terjesztési árat,”
(4) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdése a következő 40a. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„40a. a felnőttképzési jogviszonyban szakmai oktatásban, illetve ingyenes szakmai képzésben részt vevők
tekintetében a szakképző intézmény finanszírozására vonatkozó szabályokat,”
(5) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a szakképzésért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével
kiadott rendeletben határozza meg a 96. § (2) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj mértékét,
beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és felhasználásának szabályait.”
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34. §

4981

(1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(9) A szakmai vizsgát 2025. december 31-éig az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező
fenntartó által fenntartott szakképző intézményben az e törvényben meghatározott feltételekkel kell megszervezni
azzal, hogy akkreditált vizsgaközpont alatt az ilyen szakképző intézményt kell érteni. 2026. január 1-jétől az ilyen
szakképző intézmény akkor szervezhet szakmai vizsgát, ha rendelkezik a nemzeti akkreditálásról szóló törvény
szerinti akkreditáló szerv által az adott szakmához tartozó képzési területre vonatkozó személytanúsításra kiadott
akkreditált státusszal. A 2025. december 31-éig az ilyen szakképző intézményben szervezett szakmai vizsga
lefolytatásával kapcsolatos jogszabálysértés megállapítására és jogkövetkezményeinek alkalmazására a régi
Szkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 17. §-át kell alkalmazni azzal, hogy a hivatal helyett
a szakképzésért felelős miniszter jár el.
(10) Ha valamely szakma vagy szakképesítés tekintetében nincs
a) olyan akkreditált vizsgaközpont, amely az adott szakma vagy szakképesítés képzési területére akkreditált
vizsgahelyszínnel rendelkezik a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés helyszíne szerinti vagy azzal közvetlenül
szomszédos megyében vagy
b) az akkreditált vizsgaközpont által a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés befejezésének időpontját követő
harmadik hónap utolsó napjáig meghirdetett szakmai vizsga vagy képesítő vizsga,
a szakmai vizsga és a képesítő vizsga megszervezéséről a szakképzésért felelős miniszter gondoskodik.”
(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából az e törvény hatálybalépését követően megszerzett
szakma és szakképesítés vehető figyelembe.”

35. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött és e törvény hatálybalépésekor hatályos szakképzési
megállapodás alatt az e törvény hatálybalépésekor hatályos rendelkezései szerinti fenntartói megállapodást
kell érteni. Az e törvény hatálybalépésekor hatályos szakképzési megállapodás 2021. augusztus 31-én hatályát
veszti. Az e törvény hatálybalépését követően megkötött fenntartói megállapodás alatt az e törvény
2021. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti együttműködési megállapodást kell érteni. A 2021. szeptember
1-jén hatályos fenntartói megállapodás 2024. augusztus 31-én hatályát veszti. A központi költségvetés által
a szakképzésben való részvételhez a nem állami fenntartó számára nyújtott támogatás összesített keretösszege
2024. augusztus 31-éig nem lehet magasabb, mint a 2021. augusztus 31-én hatályos szabályok alapján igénybe vehető
ilyen támogatás összesített keretösszege.”
36. §

(1) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2022. adóévben a 108. § (2) bekezdésének az adóelőleg megfizetésekor hatályos rendelkezése szerinti
előleget utoljára 2022. május hónapra vonatkozóan kell megfizetni azzal, hogy a 2022. adóévben befizetett előleg
és a 2022. január–június hónapra vonatkozó nettó kötelezettség különbözetét 2022. július 12-éig kell megfizetni,
illetve visszaigényelni. A szakképzési hozzájárulásból 2022. július 31-éig befolyt bevétel az Alapot illeti meg.”
(2) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A szakképzési hozzájárulásnak az egyes törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő
módosításáról szóló 2021. évi LXXXIII. törvénnyel (a továbbiakban: MódTv1.) megállapított szabályait
a 2021. adóévre is alkalmazni kell azzal, hogy a MódTv1.-gyel megállapított 107. § (3a) bekezdését kizárólag
a MódTv1. hatálybalépését követően kötött szakképzési munkaszerződések tekintetében kell alkalmazni. A MódTv1.
alapján a szakképzési hozzájárulásra kötelezett a 2021. január 1-jétől a MódTv1. hatálybalépéséig terjedő időszakra
vonatkozó többlet-adókedvezményt a 108. § (1) bekezdése szerinti adóbevallásában önellenőrzéssel érvényesítheti.
Nem kell megfizetni a szakképzési hozzájárulásnak a 2021. január 1-jétől a MódTv1. hatálybalépéséig terjedő
időszakra vonatkozóan azt a részét, amely a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet – az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárványhoz kapcsolódó veszélyhelyzet ideje alatt a Kormány
rendelete alapján igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményre, illetve mentességre is
tekintettel – a MódTv1. alapján terheli.
(5b) A bruttó kötelezettségét a MódTv1.-gyel megállapított 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mérték hetven
százalékával csökkentheti a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést folytató szervezet az általa a régi Szkt. szerint
kötött olyan együttműködési megállapodásra tekintettel, amely a gyakorlati képzési kötelezettséget a 125. §
(3) bekezdése szerinti tanulóra vonatkozóan az érintett tanuló családi és utónevének és oktatási azonosító számának
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megjelölésével konkrétan meghatározza. Az adóév munkanapjai közül csak azon napok vehetők figyelembe,
amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi hét órát. A bruttó kötelezettség csökkentésénél
alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0.”
(3) A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A MódTv1.-gyel megállapított 22. § (1a) bekezdését a 2021. szeptember 1-jén és az azt követően alapított
szakképző intézményre kell alkalmazni.”
37. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 130. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény
a) a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelvnek,
b) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló,
2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdés b) pontjának és 21. cikkének,
c) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK,
a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,
d) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének
és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés
c) pontjának,
e) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való
elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
27. cikk (1) bekezdésének,
f ) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik
országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló,
2011. december 13-i 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdés c) pontjának,
g) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i
2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (1) és (2) bekezdésének,
h) a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikk
(1) bekezdés g) pontjának,
i) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat,
diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és
tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i 2016/801/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikke,
j) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i
2018/2001/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (3), (4) és (6) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.”
38. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
1.
1. §-ában az „és az” szövegrész helyébe az „ , az” szöveg és a „fejlesztése.” szövegrész helyébe a „fejlesztése és
a gazdaság versenyképességének erősítése az ahhoz szükséges szakemberek képzésén keresztül.” szöveg,
2.
2. § (1) bekezdésében az „az Alaptörvény szerinti ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú
oktatás keretében a szakképzésialapfeladat-ellátás kereteit és garanciáit” szövegrész helyébe az
„a szakképzésben való részvételt és a szakképzési alapfeladat ellátását” szöveg, a „törvényben meghatározott”
szövegrész helyébe a „törvényben és a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében
meghatározott” szöveg,
3.
3. § (1) bekezdés a) pontjában a „legfeljebb kettő” szövegrész helyébe az „az első kettő” szöveg,
a „megszerzését az” szövegrész helyébe a „megszerzését – ideértve az ahhoz kapcsolódó előkészítő
évfolyamban, illetve a műhelyiskolában való részvételt is – az” szöveg és a „keresztül, és” szövegrész helyébe
a „keresztül,” szöveg,
4.
3. § (1) bekezdés b) pontjában a „befejezéséig” szövegrész helyébe a „letételéig és” szöveg,
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3. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „ingyenesen” szövegrész helyébe az „az általa, illetve
az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben
ingyenesen” szöveg,
3. § (2) bekezdésében az „A szakképző intézmény a” szövegrész helyébe az „Attól a tanulótól, illetve
képzésben részt vevő személytől, aki a szakképzésben ingyenesen vesz részt, a” szöveg, a „szedhet térítési
díjat, illetve tandíjat” szövegrész helyébe a „szedhető térítési díj, illetve tandíj” szöveg és az „ingyenes
részvételre jogosult” szövegrész helyébe az „ingyenesen vesz részt” szöveg,
4. § (4) bekezdésében a „tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy, a képzésben részt vevő”
szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
7. § 1. pontjában az „igényűnek” szövegrész helyébe az „igényű vagy fogyatékkal élő személynek” szöveg,
7. § 6. pontjában az „oktatás,” szövegrész helyébe az „oktatás, továbbá ahhoz kapcsolódóan az előkészítő
évfolyam és a műhelyiskola megszervezése,” szöveg,
9. § (1) bekezdésében a „folytatható” szövegrész helyébe a „szervezhető” szöveg,
9. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „folytatható” szövegrész helyébe a „szervezhető” szöveg,
10. §-ában az „ , a szakmai oktatás időtartamát és a 107. § (2) bekezdése szerinti súlyszorzót” szövegrész
helyébe az „és a szakmai oktatás időtartamát” szöveg,
11. § (2) bekezdésében az „az általa vezetett minisztérium honlapján” szövegrész helyébe az „a szakképzési
tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon” szöveg,
13. § címében a „képzési program” szövegrész helyébe a „szakmai képzés képzési programja” szöveg,
13. § (2) bekezdésében a „képzési program” szövegrész helyébe a „szakmai képzés képzési programja” szöveg,
13. § (4) bekezdésében az „alapján indított” szövegrész helyébe az „alapján – legkésőbb a törlés vagy
módosítás időpontját megelőző naptári napon – indított” szöveg,
III. Fejezet címében az „ÉS TEVÉKENYSÉGE” szövegrész helyébe a „ , TEVÉKENYSÉGE ÉS GAZDÁLKODÁSA”
szöveg,
19. § (2) bekezdésében a „törvényben meghatározott” szövegrész helyébe a „törvényben és a Kormány
e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott” szöveg,
19. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „A szakképző intézményben a” szövegrész helyébe az „Az állami
szakképző intézményben és az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott nem
állami szakképző intézményben az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a” szöveg,
19. § (4) bekezdés b) pont záró szövegrészében a „folytathat” szövegrész helyébe a „szervezhet” szöveg,
20. § (2) bekezdésében a „folytathat” szövegrész helyébe a „szervezhet” szöveg,
21. § (2) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe az „Az állam által alapított” szöveg és az „– a fenntartó,
a szakképzési centrum részeként működő szakképző iskola esetében a szakképzési centrum engedélyével –”
szövegrész helyébe az „és – az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján – az együttműködési
megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző iskola” szöveg,
22. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Kormány rendeletében” szövegrész helyébe a „Kormány e törvény
végrehajtására kiadott rendeletében” szöveg,
23. § címében a „jogának” szövegrész helyébe az „irányítási hatáskörének” szöveg,
23. § a) pontjában a „jogának” szövegrész helyébe az „irányítási hatáskörének” szöveg,
24. § (4) bekezdésében a „honlapján” szövegrész helyébe a „honlapon” szöveg,
25. § (1) bekezdésében a „Kormány rendeletében” szövegrész helyébe a „Kormány e törvény végrehajtására
kiadott rendeletében” szöveg,
26. § címében a „joggyakorlása” szövegrész helyébe az „irányítási hatásköre” szöveg,
26. § (1) bekezdésében a „Kormány rendelete” szövegrész helyébe a „Kormány e törvény végrehajtására
kiadott rendelete” szöveg,
26. § (6) bekezdésében a „főigazgató, a főigazgató-helyettes, a kancellár és a gazdasági vezető a szakképzési
centrummal munkaviszonyban áll, a szakképzési centrum más, nem oktató munkakörben” szövegrész
helyébe a „szakképzési centrum vezető állású munkavállalója a szakképzési centrummal munkaviszonyban,
más” szöveg,
27. § címében az „az állami és nem állami” szövegrész helyébe az „a” szöveg és a „joggyakorlása” szövegrész
helyébe az „irányítási hatásköre” szöveg,
27. § (3) bekezdésében a „jogait” szövegrész helyébe az „irányítási hatásköreit” szöveg és a „hozzájárulásával
gyakorolhatja” szövegrész helyébe a „hozzájárulásával, nem állami felsőoktatási intézmény a nemzeti
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33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.

42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.) 84. § (3) bekezdése szerinti megállapodás ilyen
rendelkezése esetén gyakorolhatja” szöveg,
46. § (2) bekezdésében a „jogot” szövegrészek helyébe az „irányítási hatáskört” szöveg,
48. § 3. pontjában az „a tanulmányi” szövegrész helyébe a „digitális tananyagokat és egyéb tanulmányi”
szöveg,
48. § 6. pontjában az „a szakmai” szövegrész helyébe az „a szakképző intézmény által szervezett szakmai”
szöveg,
48. § 9. pontjában a „tananyagokat,” szövegrész helyébe a „tananyagokat és egyéb tanulmányi segédleteket,”
szöveg,
49. § (1) bekezdésében az „a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben
meghatározott” szövegrész helyébe az „az ahhoz kapcsolódó” szöveg és a „tanuló, illetve képzésben részt
vevő kiskorú” szövegrész helyébe a „vagy fogyatékkal élő” szöveg,
51. § (1) bekezdésében a „Kormány rendeletében” szövegrész helyébe a „Kormány e törvény végrehajtására
kiadott rendeletében” szöveg,
51. § (2) bekezdés 1. pontjában az „a szakmai” szövegrész helyébe az „a szakképző intézmény által szervezett
szakmai” szöveg,
52. § (1) bekezdésében a „szakmai munkaközösséget hozhat” szövegrész helyébe a „részvételével szakmai
munkaközösség hozható” szöveg, az „intézményben legfeljebb” szövegrész helyébe az „intézményben
egyidejűleg legfeljebb” szöveg és a „hozható létre” szövegrész helyébe a „működhet” szöveg,
53. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „jogviszonyra az Fktv.-t kell alkalmazni.” szövegrész helyébe
a „jogviszonyra – az e törvényben és a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében
meghatározott eltéréssel – az Fktv.-t kell alkalmazni. A képzésben részt vevő személyre alkalmazni kell
az 59. § (3) bekezdését, ha a szakképző intézményben felnőttképzési jogviszony keretében szakmai
oktatásban vesz részt.” szöveg,
53. § (4) bekezdés b) pontjában az „az óraszám” szövegrész helyébe az „a kötelező foglalkozások száma”
szöveg és az „óraszámának” szövegrész helyébe a „kötelező foglalkozásai számának” szöveg,
60. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A sajátos” szövegrész helyébe az „A tanulói jogviszonyban álló
sajátos” szöveg, a „tanulót” szövegrész helyébe a „vagy fogyatékkal élő személyt” szöveg és az „igazgató
mentesíti” szövegrész helyébe az „igazgató az Nkt. szerinti szakértői bizottság szakvéleménye alapján
mentesíti” szöveg,
76. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „oktatásban a gazdasági kamara közreműködése mellett sem
biztosítható” szövegrész helyébe az „oktatásban nem biztosítható. Ennek tényét a gazdasági kamara – belső
szabályozó eszközében meghatározott módon – igazolja” szöveg,
80. § (1) bekezdésében a „folytathat” szövegrész helyébe a „szervezhet” szöveg,
81. § (2) bekezdésében a „nonprofit gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „ágazati képzőközpont”
szöveg,
81. § (3) bekezdésében a „szerv” szövegrész helyébe a „szervezet” szöveg, az „alapján szakirányú” szövegrész
helyébe az „alapján folytatandó szakirányú” szöveg és a „szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnál nagyobb”
szövegrész helyébe a „hatálya alá nem tartozó” szöveg,
82. § (1) bekezdés a) pontjában a „folytatásának” szövegrész helyébe a „megszervezésének” szöveg,
84. § (5) bekezdésében a „személy mentesül” szövegrész helyébe a „személy a Kormány e törvény
végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott esetben mentesül” szöveg,
84. § (6) bekezdésében az „intézményben kell” szövegrész helyébe az „intézményben vagy a duális
képzőhelynek a szakképző intézménnyel kötött megállapodása alapján vállalati képzőközpontban, vagy
olyan képzőközpontban kell” szöveg és az „eltölteni.” szövegrész helyébe az „eltölteni, amiben a szakképzési
centrum tulajdoni részesedéssel rendelkezik.” szöveg,
91. § (3) bekezdésében a „székhelye” szövegrész helyébe a „feladatellátási helye” szöveg,
91. § (4) bekezdésében az „az év végén adott” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
92. § (1) bekezdésében a „lehet bizonyítványt” szövegrész helyébe a „lehet érettségi bizonyítványt” szöveg,
92. § (3) bekezdésében a „tanuló” szövegrész helyébe a „vagy fogyatékkal élő személy” szöveg,
XIV. Fejezet címében a „TANULÓ, ILLETVE KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ KISKORÚ” szövegrész helyébe a „VAGY
FOGYATÉKKAL ÉLŐ” szöveg,
94. § címében a „tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú” szövegrész helyébe a „vagy fogyatékkal élő”
szöveg,
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94. § (1) bekezdésében a „tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú” szövegrész helyébe a „vagy fogyatékkal
élő” szöveg,
97. § d) pontjában a „kezeli” szövegrész helyébe a „vezeti” szöveg és az „és tankönyvjegyzékkel” szövegrész
helyébe az „ , annak módosításával, meghosszabbításával és megszüntetésével” szöveg,
99. § (2) bekezdés c) pontjában a „fejlesztése” szövegrész helyébe a „fejlesztési” szöveg,
100. § (1) bekezdés d) pontjában az „a szakmai vizsga helyszíne” szövegrész helyébe az „– a Kormány
e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott eltéréssel – a szakmai vizsga helyszíne” szöveg,
103. § (1) bekezdésében az „oktatás folytatásától” szövegrész helyébe az „oktatás megszervezésére irányuló
tevékenység folytatásától” szöveg,
104. §-ában a „képzés támogatása” szövegrész helyébe a „képzés és a gyakorlatigényes alapképzési szak
keretében folytatott gyakorlati képzés támogatása” szöveg,
105. § (3) bekezdésében az „a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján” szövegrész helyébe
a „szociális hozzájárulási” szöveg,
107. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében az „a fenntartói megállapodással, az Nkt. 88. § (6) bekezdése
szerinti szakképzési megállapodással vagy” szövegrész helyébe az „az állam, illetve az” szöveg,
108. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „adóhatóságnak” szövegrész helyébe az „adó- és vámhatóságnak”
szöveg,
108. § (2) bekezdésében az „a tárgyhavi” szövegrész helyébe az „a – 107. § (3) bekezdése szerinti
adókedvezmény nélkül számított – tárgyhavi” szöveg és az „adóhatóság által vezetett számlára” szövegrész
helyébe az „adó- és vámhatóság kincstárnál vezetett fizetési számlájára” szöveg,
108. § (3) bekezdésében az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „adó- és vámhatóság” szöveg,
109. § címében a „szakképzéshez biztosított támogatás” szövegrész helyébe a „szakképzésialapfeladat-ellátás
fedezete” szöveg,
115. § (2) bekezdés d) pontjában a „sajátos nevelési igényű tanulóra, illetve képzésben részt vevő személyre”
szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személyre” szöveg,
119. § (5) bekezdésében a „fenntartói” szövegrész helyébe az „együttműködési” szöveg,
123. § (2) bekezdés 3. pontjában a „képzési program” szövegrész helyébe a „szakmai képzés képzési
programja” szöveg,
123. § (2) bekezdés 4. pontjában az „alapításának, a” szövegrész helyébe az „alapításának, megszüntetésének,
átszervezésének és fenntartói irányítási hatásköre átadásának, a” szöveg és a „létesítő” szövegrész helyébe
az „alapító” szöveg,
123. § (2) bekezdés 6. pontjában az „az általa” szövegrész helyébe az „a szakképző intézmény és az akkreditált
vizsgaközpont által” szöveg és a „körét,” szövegrész helyébe a „körét és tartalmát,” szöveg,
123. § (2) bekezdés 9. pontjában az „a fenntartói” szövegrész helyébe az „az együttműködési” szöveg,
123. § (2) bekezdés 16. pontjában az „oktató továbbképzési” szövegrész helyébe az „oktató kötelességének
részletes szabályait és továbbképzési” szöveg,
123. § (2) bekezdés 18. pontjában a „létesítésének feltételeit” szövegrész helyébe a „létesítésének,
szünetelésének és megszüntetésének feltételeit” szöveg,
123. § (2) bekezdés 23. pontjában a „tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú” szövegrész helyébe a „vagy
fogyatékkal élő” szöveg,
123. § (2) bekezdés 27. pontjában a „szakképző intézmény tanulója” szövegrész helyébe a „tanuló” szöveg,
123. § (2) bekezdés 38. pontjában a „szabályait, valamint” szövegrész helyébe a „szabályait, a szakmai
vizsgával összefüggésben az akkreditált vizsgaközpont döntése, intézkedése vagy intézkedésének
elmulasztása felülvizsgálatának szabályait, valamint” szöveg,
123. § (2) bekezdés 40. pontjában az „a Nemzeti Foglalkoztatási” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
125. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „előkésztő” szövegrész helyébe az „előkészítő” szöveg,
125. § (3) bekezdés b) pontjában a „tanulószerződéssel való” szövegrész helyébe a „tanulószerződéssel vagy
együttműködési megállapodással való” szöveg,
125. § (4) bekezdésében az „előkésztő” szövegrész helyébe az „előkészítő” szöveg,
126. §-ában a „megszerzett” szövegrészek helyébe a „ , valamint a 125. § (1) bekezdése és az Fktv. 30. §
(3) bekezdése alapján kifutó jelleggel szervezett oktatás, képzés keretében megszerzett” szöveg,
127. § (3) bekezdésében az „intézmény a” szövegrész helyébe az „intézmény és a duális képzőhely a” szöveg,
127. § (5) bekezdésében a „továbbképzését az utolsó továbbképzésben való részvételétől kell számítani”
szövegrész helyébe a „továbbképzési kötelezettsége 2021. július 1-jével kezdődik, azzal, hogy az e törvény
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hatálybalépése és a továbbképzési kötelezettség e bekezdés szerinti kezdő időpontja közötti időben történő
továbbképzésben való részvételt – ha az szakmai tartalmában megfelel az e törvényben és a Kormány
e törvény végrehajtására kiadott rendeletében a továbbképzéssel összefüggésben meghatározott
követelményeknek – a továbbképzési kötelezettség teljesítésébe be kell számítani” szöveg
lép.
39. §		
Hatályát veszti a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
1.
3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a szakképzésben való részvétel keretében” szövegrész,
2.
3. § (1) bekezdés b) pontjában a „szakképző intézményben a” szövegrész,
3.
4. § (4) bekezdésében a „nagykorú” szövegrész,
4.
17. §-ában az „ , amely a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik” szövegrész és az „önálló
költségvetéssel nem rendelkezik és” szövegrész,
5.
21. § (1) bekezdés b) pontjában az „érettségi végzettséggel” szövegrész,
6.
26. § (4) bekezdésében az „A főigazgatót feladatai ellátásában főigazgató-helyettes segíti.” szövegrész,
7.
26. § (7) és (8) bekezdése,
8.
27. § (4) bekezdése,
9.
28. §-a,
10.
60. § (1) bekezdésében az „ , előmenetelét” szövegrészek,
11.
62. §-a,
12.
81. § (3) bekezdésében a „folytatása” szövegrész,
13.
84. § (5) bekezdésében az „a közismereti oktatás időtartamára” szövegrész,
14.
91. § (1) bekezdésében az „állami vizsga, amely” szövegrész és az „országosan egységes eljárás keretében”
szövegrész,
15.
94. § (1) bekezdésében az „A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy
számára biztosított kedvezményeket megállapító rendelkezéseket a képzésben részt vevő fogyatékkal élő
nagykorú személyre is alkalmazni kell.” szövegrész,
16.
99. § (3) bekezdése,
17.
23. alcíme,
18.
106. § (2) bekezdés c) pontja,
19.
108. § (1) bekezdés b) pontjában a „(2) bekezdése” szövegrész,
20.
108. § (2) bekezdésében az „az év első tizenegy hónapjára vonatkozóan” szövegrész, a „(2) bekezdése”
szövegrész és a „figyelembe vehető és” szövegrész,
21.
24. alcím címe,
22.
109. § (3) bekezdés c) pontjában a „nem állami” szövegrész,
23.
110. § (3) bekezdése,
24.
123. § (2) bekezdés 33. pontja,
25.
123. § (2) bekezdés 45. pontjában az „ , illetve a 128. § (5) bekezdése tekintetében szakképesítésenként,
részszakképesítésenként alkalmazandó és az alapnormatíva képzési területenként” szövegrész,
26.
125. § (7) bekezdése,
27.
125. § (11) bekezdése,
28.
127. § (5) bekezdésében a „ , ha ez az idő az e törvény hatálybalépésekor már eltelt, az alkalmazott
2021. december 31-éig köteles a továbbképzési kötelezettségét az e törvény szerint teljesíteni” szövegrész,
29.
128. § (1) és (2) bekezdése,
30.
128. § (4) bekezdése,
31.
128. § (5)–(5b) bekezdése,
32.
128. § (7) bekezdése.
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II. FEJEZET
EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
3. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása
40. §		
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 12. § (2) bekezdésében a „szakképzési hozzájárulás teljesítése
keretében” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból” szöveg
lép.

4. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása
41. §		
Hatályát veszti az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 8. § (3) bekezdés a) pontjában
a „ , szakképzési hozzájárulás” szövegrész.

5. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
42. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, valamint ingyenes és mindenki számára hozzáférhető
középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, a szakgimnáziumi, illetve a szakiskolai
nevelés-oktatásban az Szkt. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottak szerint, a készségfejlesztő iskola
tekintetében pedig az utolsó gyakorlati évfolyam befejezéséig az állam közszolgálati feladata. Ingyenes az iskolai
rendszerű nevelésben-oktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű
tanuló részére.”
43. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a köznevelési intézményt a (8) bekezdés g) pontja alapján
törli a nyilvántartásból, az erről szóló határozatában kijelöli azt a nevelési-oktatási intézményt vagy szakképző
intézményt, amely a törölt köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, tanköteles tanuló felvételét
nem tagadhatja meg. Nem tanköteles tanuló esetében csak az érintett kérelmére kell kötelező felvételt biztosító
nevelési-oktatási intézményt vagy – a szakképzési államigazgatási szerv egyetértésével – szakképző intézményt
kijelölni. A nevelési-oktatási intézményt vagy szakképző intézményt úgy kell kijelölni, hogy a gyermek, a tanuló
számára a kijelölt intézményben a nevelés, a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet.
A köznevelési intézmény nyilvántartásból való törléséről szóló végleges határozatot a köznevelési feladatokat ellátó
hatóság megküldi a köznevelési intézmény székhelye szerint területileg illetékes tankerületi központnak, települési
önkormányzatnak, a törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében. A jogutóddal megszűnő köznevelési
intézmény iratállományát a jogutód köznevelési intézménynek kell átadni. A jogutód nélkül megszűnő köznevelési
intézmény esetén a fenntartó, a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén a köznevelési intézmény székhelye
szerint területileg illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóság számára kell átadni az iratállományt.”
44. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/K. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szakgimnáziummal 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszonyban álló tanuló szakmai
vizsgájára a komplex szakmai vizsgáztatás szabályainak az Szktmód. hatálybalépését megelőző napon hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait az oktatásért felelős miniszter javaslatára
a szakképzési államigazgatási szerv delegálja, a központi kiadású tételsor, a feladatközlő lap, a segédanyag és
a javítási-értékelési útmutató elkészítéséről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.”
45. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (10) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe
az „A szakképzési centrum részeként működő köznevelési intézmény, az” szöveg lép.
46. §		
Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
a)
26/A. alcím címében az „és a külföldi tanulmányúttal” szövegrész,
b)
44/C. §-a.
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6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
47. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hallgatóval e törvény alapján hallgatói munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési szak esetében
a felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött kifizető a szociális hozzájárulási adóról
szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott
alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzója alapján igénybe vehető adókedvezmény
érvényesítésére.”
48. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő felsőoktatási intézmény
az állami felsőoktatási intézménnyel azonos elv szerint jogosult támogatásra az általa fenntartott köznevelési
intézményben ellátott köznevelési alapfeladatra és szakképző intézményben ellátott szakképzési alapfeladatra
tekintettel. Az állami felsőoktatási intézmény ilyen támogatását a felsőoktatási intézmény költségvetésében
elkülönítve kell megtervezni, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő
felsőoktatási intézmény esetében pedig közfeladat-finanszírozási szerződéssel kell azt biztosítani. A köznevelési,
illetve a szakképzési tevékenységhez az egyedi feladatok támogatása körében további támogatás biztosítható.”
49. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdése a következő 29. ponttal egészül ki:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza)
„29. az alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját.”

7. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
módosítása
50. §		
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 21. § (2) bekezdés
a) pontjában a „ ,” szövegrész helyébe az „és” szöveg lép.
51. §		
Hatályát veszti a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
a)
9. § (1) bekezdés d) pontjában az „és a szakképzési hozzájárulás” szövegrész,
b)
21. § (2) bekezdés b) pontjában az „ , és” szövegrész,
c)
21. § (2) bekezdés c) pontja.

8. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása
52. §		
Hatályát veszti a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 58. § (1) bekezdés f ) pont fc) alpontjában a „ , szakképzési
hozzájárulást” szövegrész.

9. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
53. §		
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 19. § (6) bekezdésében a „tagintézményenként” szövegrész
helyébe az „a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézményenként” szöveg lép.

10. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása
54. §		
Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú
módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény
a)
250. § (5) bekezdésében a „(3)–(4)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg,
b)
250. § (8) bekezdésében a „(3)–(4)” szövegrész helyébe a „(3)” szöveg
lép.
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55. §		
Hatályát veszti az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény
a)
27. alcím címében az „és szakképzési hozzájárulási” szövegrész,
b)
250. § (4) bekezdése.

11. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása
56. §		
Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 3/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés 3a. pontja szerinti esetben az oktatási azonosító szám kiadása nem magyar állampolgár esetén
a képzésben részt vevő személy kérelmére történik.”
57. §		
Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. Az oktatási nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatkezelés
6/C. § (1) A központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból a köznevelési intézmény tanulója és
a szakképző intézmény tanulója részére megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának biztosítása és
a felhasználás ellenőrzése céljából a Tempus Közalapítvány informatikai alapú nyilvántartást vezet (a továbbiakban:
tanulmányutak nyilvántartása).
(2) A tanulmányutak nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:
1. a tanuló családi és utónevét, valamint születési családi és utónevét,
2. a tanuló oktatási azonosító számát,
3. a tanuló anyja születési nevét,
4. a tanuló születési helyét és idejét,
5. a tanuló állampolgárságát,
6. a tanuló nemét,
7. a tanuló köznevelési intézményének vagy szakképző intézményének nevét, OM azonosítóját,
8. a tanuló tanulói jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot vagy szakképzési alapfeladatot,
9. azt a feladatellátási helyet, ahol a tanuló nevelés-oktatása vagy szakképzésben való részvétele megvalósul,
10. a tanuló évfolyamát,
11. azt, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt külföldi tanulmányúton,
12. kiskorú tanuló esetén a külföldi tanulmányúthoz történő szülői hozzájárulási nyilatkozatot,
13. a tanuló nyelvi szintjét igazoló iskolai ajánlást,
14. a választott külföldi fogadó intézmény, gazdálkodó szervezet nevét,
15. az utasbiztosítás szerződésszámát,
16. a támogatói okirat számát,
17. egyéni pályázat esetén a tanuló fizetési számlaszámát,
18. a tanuló sajátos nevelési igényére vonatkozó adatokat.
(3) A (2) bekezdés 1–6. pontjában meghatározott adatokat a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból
megszervezett külföldi tanulmányút finanszírozásának biztosítása és a felhasználás ellenőrzése céljából a Tempus
Közalapítvány a köznevelés információs rendszerébe és a szakképzés információs rendszerébe továbbítja.
(4) A külföldi tanulmányútra irányuló egyéni pályázat esetén a (2) bekezdés 1–15., 17. és 18. pontja szerinti adatokat
a tanuló, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselő, csoportos pályázat esetén a (2) bekezdés 1–15. és 18. pontja
szerinti adatokat a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény továbbítja a Tempus Közalapítvány
számára.
(5) A tanulói nyilvántartásból, illetve a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásából a 2. § a)–d),
g) és l) pontjában, valamint az 1. melléklet I. rész e)–g), i) és l) alpontjában és az 1/A. melléklet II. rész 1. pont g) és
k) alpontjában meghatározott adatokat – a központi költségvetésből vagy európai uniós forrásból megszervezett
külföldi tanulmányutak megszervezése, továbbá az igénybevétel jogszerűségének ellenőrzése céljából – a Tempus
Közalapítvány részére az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szervvel kötött megállapodásban foglaltak
szerint kell továbbítani.
(6) A tanulmányutak nyilvántartásában rögzített adatokat a Tempus Közalapítvány az adatfelvételtől a tanulói
jogviszony megszűnéséig kezeli.”
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58. §		
Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (15a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A képzési hitelhez kapcsolódóan)
„c) a felnőttképzési intézménytörzsből
ca) a felnőttképző képviseletére jogosult személy azonosítása céljából a 3/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontjában
meghatározott adatok,
cb) a közvetlenül a felnőttképző rendelkezésére bocsátott képzési hitelhez kapcsolódóan a képzési hitel folyósítása
céljából a felnőttképző fizetési számlájának száma”
(továbbíthatóak a Diákhitel Központnak.)
59. §		
Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
a)
3. § (4) bekezdésében a „meghatározott adatokról adategyeztetés céljából az összerendelési nyilvántartáson
keresztül adatot igényel a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 10/A. § (2) bekezdése szerinti azonosítók képzésére jogosult
adatkezelőktől” szövegrész helyébe az „és 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokról
– adategyeztetés céljából – az összerendelési nyilvántartás jogszabályban kijelölt szolgáltatójától adatot
igényel” szöveg,
b)
6. § (7) bekezdésében az „igénybevételéről, az” szövegrész helyébe az „igénybevételéről, típusáról, az” szöveg,
c)
1/A. melléklet III. rész 1. pont a) alpontjában a „számát,” szövegrész helyébe a „számát és társadalombiztosítási
azonosító jelét,” szöveg,
d)
3/A. melléklet II. rész 1. pont b) alpontjában a „nemét,” szövegrész helyébe a „nemét, valamint – annak
rendelkezésre állása esetén – a 2. § h)–k) pontja és 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatát,” szöveg,
e)
3/A. melléklet II. rész 2. pont c) alpontjában a „nevét” szövegrész helyébe a „megjelölését” szöveg, a „tényét”
szövegrész helyébe az „és szünetelésének tényét, típusát” szöveg és a „típusát” szövegrész helyébe
a „mértékét” szöveg
lép.
60. §		
Hatályát veszti az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
a)
7. § (1) bekezdés c) pontja,
b)
1/A. melléklet II. rész 1. pont m), n) és p) alpontja.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
61. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 9–21. §, a 22. § (2) bekezdése, a 23–25. §, a 29. §, a 31–35. §, a 36. § (3) bekezdése, a 37. §, a 38. § 1–61., 64., 69–81.
és 83–85. pontja, a 39. § 1–16., 22–24., 26., 27., 29., 30. és 32. pontja és a 42. § 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 30. §, a 36. § (1) bekezdése, a 38. § 68. pontja, a 39. § 17., 21., 25. és 31. pontja, a 3. alcím, a 4. alcím, a 6–8. alcím és
a 10. alcím 2022. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2021. évi LXXXIV. törvény
az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást
érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről*
1. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami
tulajdonban álló ingóságok vagyonkezelőjeként történő kijelölése
1. §

(1) E törvény hatálybalépésekor e törvény erejénél fogva a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) vagyonkezelésébe kerülnek a birtokában vagy
üzemeltetésében lévő, állami tulajdonban álló ingóságok, az ingóságokon e törvény hatálybalépésekor fennálló
vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével.
(2) A NISZ Zrt. feladata a vagyonkezelésében lévő központosított informatikai, telekommunikációs és elektronikus
hírközlési szolgáltatásnyújtáshoz, adattrezor-archiválási rendszer üzemeltetéséhez, informatikai infrastruktúraszolgáltatásokhoz, kormányzati nyomatmenedzsment rendszerhez kapcsolódó elavult technológiájú vagy
feleslegessé vált vagyonelemek – selejtezési szabályzata figyelembevételével – hulladéknak, illetve hulladéknak
nem minősülő vissznyereményi anyagnak történő minősítése, megsemmisítése vagy hulladékgyűjtő helyen történő
elhelyezése. A NISZ Zrt. jogosult a hulladéknak nem minősülő vissznyereményi anyagok értékesítésére megbízási
szerződést kötni a tulajdonosi joggyakorlóval.
(3) A NISZ Zrt. kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak
(továbbiakban: MNV Zrt.) az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. § (6) és (8) bekezdése szerinti döntését
a vagyonkezelésében álló ingóságok tulajdonjogának ingyenes átruházására. Ha az MNV Zrt. Igazgatósága
döntött ezen vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról, az Igazgatóság ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó
döntésének végrehajtása során a NISZ Zrt. – az MNV Zrt. képviseletében – jogosult a tulajdonjog-átruházás
lefolytatására, a tulajdonátruházási szerződés állam nevében történő megkötésére.
(4) A (3) bekezdés szerinti ingyenes tulajdonátruházás esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §
(4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.
(5) A NISZ Zrt. (1) bekezdés szerint létrejövő vagyonkezelői joga tekintetében külön vagyonkezelési szerződés
megkötése nem szükséges. Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek a NISZ Zrt. és az MNV Zrt. között fennálló
vagyonkezelési szerződés hatálya alá kerülnek azzal, hogy a NISZ Zrt. köteles – a vagyonnyilvántartási szabályoknak
megfelelő – adatszolgáltatással bejelenteni az MNV Zrt. felé a fennálló vagyonkezelési szerződése hatálya alá került
új vagyonelemeket.
(6) A kormányzati nyomatmenedzsment rendszer részét képező, az (1) bekezdés alapján a NISZ Zrt. vagyonkezelésbe
kerülő nyomat-előállításra használt eszközökről, berendezésekről e törvény hatálybalépését követő 30 napon
belül a NISZ Zrt. és az érintett, korábbi vagyonkezelő központi költségvetési szerv közös leltárt vesz fel. A NISZ Zrt.
az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a közösen felvett leltárnak megfelelően, azzal megegyezően készíti el.
(7) Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 31/A. § (5a) bekezdése szerinti forrásból a NISZ Zrt. által beszerzésre
kerülő vagyonelemek tulajdonjogának az állam javára történő megszerzésére irányuló jogügylet megkötéséhez
az MNV Zrt. előzetes hozzájárulását nem kell beszerezni.

2. Záró rendelkezések
2. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) és (7) bekezdése, a 4–10. §, a 16–26. §, a 28. §, a 31–35. §, a 37–42. §, a 46–53. §, az 56. §, az 58. § és az 59. §
2022. január 1. napján lép hatályba.
(3) A 11–15. §, a 27. § és a 36. § 2022. június 1. napján lép hatályba.

3. §

(1) Az 1. § (4) bekezdése és a 47–52. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 38. § az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(3) A 43–45. § az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

4992

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
4. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
valamint” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, valamint” szöveg lép.

4. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
5. §		
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (5) bekezdésében az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re,”
szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re, a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő
Részvénytársaságra,” szöveg lép.

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
6. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 23. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a felszámolási eljárás lefolytatását az adós kéri, a kérelem benyújtására a 8. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak
az irányadók. Az adósnak a kérelemben be kell jelentenie a számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltató
nevét és az ott vezetett számlák számát, ideértve a kérelem benyújtását követően nyitott számlák számát is.
Amennyiben az adós gazdálkodó szervezetben a magyar állam szükségképpeni törvényes öröklés útján részesedést
örökölt, ezt a kérelemben be kell jelentenie.”
7. §		
A Cstv. 26. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az adós a felszámolási eljárás iránti kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles bejelenteni,
amennyiben az adós gazdálkodó szervezetben a magyar állam szükségképpeni törvényes öröklés útján részesedést
örökölt.”
8. §		
A Cstv. 27/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az adós gazdálkodó szervezetben a magyar állam szükségképpeni törvényes öröklés útján részesedést
örökölt, az állam öröklését követően indult eljárásokban vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként
és felszámolóként a 66. § (2) bekezdése szerinti állami felszámoló jár el, a 66. § (4), (7) és (8) bekezdésében foglalt
rendelkezések alkalmazásával.”
9. §		
A Cstv. 66. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az állami felszámoló az e törvényben meghatározott tevékenységen kívül más gazdasági tevékenységet nem
végezhet, kivéve a kizárólagos vagy többségi állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezeteknél végzett
üzletviteli és egyéb tanácsadást, szerkezetátalakítási és adósságrendezési tervek készítését, jogszabályban
meghatározott tanácsadói, szakértői tevékenységet, az említett és a Ctv. 87. §-a szerinti, állami örökléssel
érintett gazdálkodó szervezetek tekintetében a Ctv. szerinti felügyelőbiztosi, – a Ctv. 99. §-ában foglalt feltételek
érvényesülése mellett – végelszámolói, továbbá vagyonrendezői tevékenységet, valamint a helyi önkormányzatok
tekintetében a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti pénzügyi
gondnoki tevékenységet.”

6. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása
10. §		
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/D. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes az adó alól az a személygépkocsi,)
„h) amely törvényes öröklés eredményeként vagy végintézkedés alapján a magyar állam tulajdonában áll, azon
hónap utolsó napjáig, amelyben a személygépkocsi használati jogát a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, vagy a vagyonkezelői vagy használati jogát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. más
személynek vagy szervezetnek nem adja át.”
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7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
11. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 10. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható
okiratok a következők:]
„f ) a közjegyzőnek az állam által törvényes öröklés útján megszerzett vagyontárgy értékesítését elrendelő végzése.”
12. §		
A Vht. 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Végrehajtási lapot állít ki)
„a) a közjegyző által hozott, marasztalást tartalmazó határozat és a közjegyző által jóváhagyott – a bírósági
egyezséggel azonos hatályú – egyezség alapján bármelyik közjegyző, a közjegyzőnek a közjegyzői nemperes
eljárás lefolytatásáért felszámított díjról és költségről kiállított költségjegyzéke alapján a költségjegyzéket kiállító
közjegyzőn kívüli bármelyik közjegyző, a közjegyző hagyatékot átadó végzése alapján, valamint a póthagyatéki
eljárásban hozott végzése alapján a 210/C. § (1) bekezdése szerinti közjegyző,”
13. §		
A Vht. IX. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Az állam képviselete törvényes öröklése esetén
184/D. § Az állam szükségképpeni törvényes öröklése útján megszerzett, a Maradványvagyon-hasznosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló vagyontárgyakat érintő meghatározott
cselekmények végrehajtása iránti eljárásban a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseli az államot.”
14. §		
A Vht. a következő XIII. Fejezettel egészül ki:

„XIII. FEJEZET
AZ ÁLLAM ÁLTAL TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS ÚTJÁN MEGSZERZETT VAGYONTÁRGY ÉRTÉKESÍTÉSE
210/C. § (1) A hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző a vagyontárgyat más örökös hiányában, törvényes öröklés
útján megszerző államnak
a) a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező végzés,
b) az ideiglenes hatályú hagyatékátadó végzés teljes hatályúvá válását megállapító végzés vagy
c) a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 89. §-a alapján hozott, a hagyatéki eljárást befejező végzés
jogerőre emelkedése napjától számított 60 napon belül előterjesztett kérelmére az állam által törvényes öröklés
útján megszerzett ingóság (dolgok, jogok és követelések), valamint ingatlan (a továbbiakban ezen alcímben
együtt: vagyontárgy) értékesítésére irányuló végrehajtást végzéssel rendeli el. Zálogjoggal terhelt ingatlanra
az ezen alcímben foglaltak szerinti végrehajtás nem rendelhető el.
(2) A vagyontárgy értékesítésére irányuló végrehajtás (a továbbiakban ezen alcímben: végrehajtás) célja
a vagyontárgy végrehajtás alá vonásából és értékesítéséből befolyt vételárnak
a) az állam,
b) a végrehajtásba bekapcsolódott zálogjogosultak és
c) az örökhagyóval vagy jogutódjával szemben indult végrehajtások végrehajtást kérői (ideértve
az e végrehajtásokba bekapcsolódott zálogjogosultakat is)
közötti felosztása.
(3) A végrehajtás elrendelésére és foganatosítására a pénzkövetelés végrehajtásának szabályait az e Fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A végrehajtás során nem kell alkalmazni a 7. §-t, a 8. §-t, a 13–14/A. §-t, a 36. §-t,
az 52. § d) és f ) pontját, az 52/B. §-t, az 54. § d) pontját, a 85–87. §-t, a 89. §-t, a 90. § (1) bekezdés a)–m) pontját, (2) és
(3) bekezdését, a 91–96/B. §-t, a 133. §-t, a 138/C. §-t, a 139. § (1) és (8) bekezdését, a 140. § (4) és (5) bekezdését,
a 154/A. § (4)–(9) és (11) bekezdését, a 154/B. §-t, a 157. §-t, a 159. §-t, a 160. §-t és a 172–177. §-t. Ha az árverezésre
kerülő lakóingatlanban természetes személy lakik, részére a 154/A. § (4)–(9) bekezdése szerint biztosítható
az ingatlan elhagyására halasztás, valamint a 139. § (1) bekezdése, a 138/C. § és a 154/A. § (11) bekezdése is
alkalmazandó.
(4) A végrehajtásban a végrehajtást kérő és a kötelezett is az állam, amelyet a Maradványvagyon-hasznosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság képvisel. A végrehajtást a vagyontárgyat öröklés folytán megszerző állammal,
mint kötelezettel szemben kell megindítani örökhagyónként; e törvénynek az adósra vonatkozó rendelkezéseit
a kötelezettre megfelelően alkalmazni kell.

4994

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

(5) A végrehajtás elrendelése iránti kérelemben a fél adatain kívül meg kell jelölni
a) a hagyatékátadó végzést hozó közjegyzőt és a hagyatékátadó végzés számát,
b) az állam részére átadott vagyontárgyak közül azokat, amelyek értékesítését az állam kéri.
(6) A közjegyző a végrehajtást elrendelő végzésben meghatározza az értékesítendő vagyontárgyakat és megjelöli
a) a vagyontárgyak hagyatéki leltár szerinti értékét, a fellelésük helyére vonatkozóan a hagyatéki eljárásban ismertté
vált adatokat, valamint
b) az örökhagyó nevét és a hagyatéki eljárás adatai szerinti utolsó ismert lakóhelyét, továbbá a hagyatéki eljárás
adatai szerinti utolsó ismert tartózkodási helyét, ha az a hagyatéki eljárás adatai szerinti utolsó ismert lakóhelyétől
eltér.
(7) Ha a vagyontárgyak között ingatlan is szerepel, a végzéshez csatolni kell a hagyatéki eljárás során,
a végrehajtható okirat kiállítását megelőző egy éven belül kiállított adó- és értékbizonyítvány másolatát.
A végrehajtás elrendelése iránti kérelem tárgyában hozott végzést a végrehajtást kérővel kell közölni, a végzés ellen
a végrehajtást kérő fellebbezhet.
(8) A közjegyző a végrehajtás elrendeléséről – az örökhagyó nevének, személyazonosító adatainak és utolsó
ismert lakóhelyének (tartózkodási helyének) megjelölésével – értesíti a hagyatéki eljárásban követelését hagyatéki
tartozásként bejelentett azon hagyatéki hitelezőt, akinek a követelése a hagyatéki eljárásban nem került kielégítésre.
(9) Az eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó ismert lakóhelye vagy – lakóhely hiányában – a tartózkodási helye
szerinti végrehajtó, ezek hiányában a vagyontárgy helye szerinti végrehajtó illetékes.
210/D. § (1) A végrehajtó – a végrehajtható okirat kötelezettnek történő külön kézbesítése nélkül – intézkedik
a végrehajtható okiratban feltüntetett vagyontárgy felkutatása és lefoglalása iránt. Helyszíni eljárást – az ingóság
megtekintése és őrzési helyének meghatározása érdekében – akkor is le kell folytatni, ha az ingóság lefoglalására
nyilvántartási adatok alapján került sor.
(2) Az ingóság lefoglalását, valamint a foglalást követően az (1) bekezdés szerinti helyszíni eljárást a végrehajtó
elsősorban az ingóságnak a végrehajtható okiratban megjelölt őrzési helyén, a végrehajtható okiratban
értékesítésre kijelölt ingatlanban, valamint az örökhagyónak az utolsó ismert lakóhelyét, tartózkodási helyét képező
ingatlanban kísérli meg. Ezen ingatlanok tulajdonosai és használói kötelesek a foglalás elvégzését lehetővé tenni és
a helyszíni kényszercselekmények foganatosítását tűrni.
(3) Ha a vagyontárgyat hagyatéki eljárásban elrendelt biztosítási intézkedés során harmadik személy birtokába
adták vagy birtokában hagyták, a harmadik személy a végrehajtó felhívására köteles a vagyontárgy – általa ismert –
megváltozott őrzési helyét megjelölni. Ezen új őrzési helyen a (2) bekezdés szerint van helye végrehajtói intézkedés
foganatosításának.
(4) Ha a vagyontárgy a (2) és (3) bekezdés szerinti helyszínek egyikén sem lelhető fel, az ennek tényéről készített
jegyzőkönyvet a felek részére kézbesíteni kell. Az ingóság felkutatása érdekében további eljárási cselekménynek
akkor van helye, ha a végrehajtást kérő – legfeljebb a (6) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételi határidejének
lejártáig – kérelmet terjesztett elő, amelyben valószínűsíti az ingóság őrzési helyét.
(5) Ha adat merül fel arra, hogy az ingóság a (2) és (3) bekezdés szerinti helyszíneken kívül van harmadik személy
birtokában, e személy a végrehajtó felhívására köteles a vagyontárgyat átadni; ennek elmulasztása esetén
a harmadik személynél történő foglalás szabályait kell alkalmazni.
(6) Ha az ingóság nem fellelhető, a végrehajtó ennek tényéről 30 napig tartó időtartamra hirdetményt tesz közzé
a Kar honlapján, valamint az örökhagyó utolsó ismert lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes járásbíróság és polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, amelyben az ingóság végrehajtó részére történő
átadására hívja fel az ingóságot őrző személyt. Ha az átadásra nem kerül sor, a végrehajtó a hirdetmény közzétételi
határidejének lejártát követő 30 napon belül jegyzőkönyvet készít a hirdetmény közzétételének eredményéről.
(7) Ha a foglalásnak a vagyontárgyról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzését jogszabály írja elő,
a bejegyzésben – végrehajtandó követelés megjelölése nélkül – fel kell tüntetni azt, hogy a vagyontárgy
lefoglalására az állam által törvényes öröklés útján megszerzett vagyontárgy értékesítésére irányuló, ezen alcímben
szabályozott végrehajtási eljárás során került sor. Az ingóság nyilvántartását vezető hatóság a foglalás bejegyzése
iránti megkeresés teljesítésével együtt a megelőző beadványok bejegyzéséről is soron kívül intézkedik.
(8) A végrehajtó az ingatlan becsértékének megállapításához felhasználhatja a 210/C. § (7) bekezdése szerinti adóés értékbizonyítványt, ha a becsérték megállapítására ezen adó- és értékbizonyítvány kiállítását követő 1 éven belül
kerül sor.
(9) Ha a vagyontárgyat nem sikerült sem az első, sem a második árverésen értékesíteni, az örökhagyónak az utolsó
ismert lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét képező ingatlanban lakó személy kérelmére – ha
valószínűsíti, hogy a vagyontárgy a létfenntartásához nélkülözhetetlen, és ha e személyt nem sújtották korábban
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rendbírsággal – a végrehajtó a végrehajtást kérő hozzájárulásával feloldja a foglalás alól a 90. § (1) bekezdés
b)–k) pontja szerinti ingóságot, és térítésmentesen a kérelmező tulajdonába adja. Ha többen terjesztenek elő
kérelmet a vagyontárgy átadására, az a közös nyilatkozattal kijelölt jogosult részére adható át.
210/E. § (1) A vagyontárgyak árverezésének sorrendjét a végrehajtó határozza meg.
(2) A vagyontárgyakat egyenként és több – zálogjoggal nem terhelt – vagyontárgyat egy árverési tételként is lehet
árverezni (utóbbi a továbbiakban: együttes árverezés). Együttes árverezés esetében az árverési hirdetményben
a vagyontárgyak adatait – ide nem értve a kikiáltási árat – vagyontárgyanként külön-külön kell feltüntetni,
a kikiáltási áron és a 132/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értékhatáron pedig az egyesített árverési tétel
összesített becsértékét kell érteni.
(3) Ha ingóság kerül ingatlannal együtt, egy árverési tételként árverezésre, az árverésre és a végrehajtás során
befolyt vételár felosztására az ingatlan-végrehajtás szabályait kell alkalmazni. Az ingatlan árveréséhez nem
szükséges a végrehajtást kérő kérelme.
(4) Dolgozói részvényt a Polgári Törvénykönyvben az örökös részére biztosított átruházási határidőben a végrehajtó
árverés tartásával értékesíti az annak megszerzésére jogosult személy részére; egyéb személyek az árverésből kizárt
személynek minősülnek. Ha csak egy személy jogosult a részvény megszerzésére, áverésen kívüli, árverés hatályával
történő eladással is történhet az értékesítés e személy részére legalább a becsértéket elérő vételáron. Ha a Polgári
Törvénykönyv szerint már csak a társaság jogosult az átalakított részvény értékesítésére, a névértéknek megfelelő
összeget a társaság a végrehajtó részére köteles kifizetni, aki azt az értékesítésből befolyt vételár szabályai szerint
kezeli.
(5) Ingóság hagyományos árverezése esetén az első árverés során a kikiáltási ár fokozatosan a becsérték 25%-áig
szállítható le, ha a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat. Ingóság elektronikus árverezése esetén az első
árverés során a 132/F. § (6d) bekezdésében foglaltaktól eltérően az árverés negyedik szakaszában is legalább
a kikiáltási ár 25%-ának megfelelő összeggel tehető érvényes vételi ajánlat. Az ingóság második árverezése során
a kikiáltási ár leszállítására az általános szabályok irányadók.
(6) Az árverési vevő köteles az elárverezett ingóságokat az árverési jegyzőkönyv aláírásával és a vételár
megfizetésével egyidejűleg, elektronikus árverés esetén pedig az árverési jegyzőkönyv aláírását, valamint a vételár
megfizetését követő 15 napon belül átvenni és elszállítani, ennek elmulasztása esetén a végrehajtó az ingóság
hulladékként való átadása iránt intézkedik.
(7) Ingatlan esetében, ha az első árverés sikertelen volt, második árverést kell tartani.
(8) Ha a vagyontárgyat nem sikerül árverésen értékesíteni – és ingóság esetében azt a végrehajtást kérő sem vette át
a követelése fejében –, a foglalás alól fel kell oldani és mint értékesítésre alkalmatlan vagyontárgyat a kötelezettnek
vissza kell adni azzal, hogy ingóság esetén a végrehajtó tájékoztatja a kötelezettet a hulladékként történő kezelés
lehetőségéről. A kötelezettnek visszaadott vagyontárgyat csak azok a jogok terhelik, amelyek e törvény szerint
az árverést követően is fennmaradnak a vagyontárgyon; a végrehajtó a visszaadást azt követően foganatosítja, hogy
intézkedett a vagyontárgy – e jogok kivételével történő – tehermentesítése érdekében akként, hogy megkeresi
a vagyontárgyat terhelő jogokat bejegyzett szerveket a jogok töröltetése érdekében.
(9) A kötelezett a visszaadott ingóság esetében kérheti a végrehajtótól az ingóság 135. § (3) bekezdése szerinti
kezelését, amelyet a végrehajtó az ingóságnak a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerinti gyűjtésére
vagy hasznosítására jogosult szervezet részére történő átadással teljesít. Az átadás költségei végrehajtási
költségnek, az átadásból származó bevétel pedig végrehajtás során befolyt összegnek minősül.
(10) A végrehajtó a befolyt összeg kifizetése iránt a VIII. Fejezetben foglaltak szerint intézkedik; a végrehajtás során
befolyt összegből a végrehajtási költségek és a felosztási tervben szereplő követelések kielégítését követően
fennmaradó összeget fizeti meg a kötelezett részére.
210/F. § (1) A végrehajtó az örökhagyóval szemben indított bírósági végrehajtási ügyek felkutatása érdekében
a végrehajtási költségek megelőlegezését követő 3 munkanapon belül megkeresi a Kart a végrehajtási ügyekről
vezetett nyilvántartásból történő adatszolgáltatás érdekében. A (3) bekezdés szerinti tájékoztatást a végrehajtó
a Kar által megjelölt további végrehajtási ügyeket foganatosító végrehajtó részére is megküldi. E további
végrehajtási eljárásban a (2)–(4) bekezdés szerint kell eljárni.
(2) A vagyontárgyat – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a végrehajtó értékesíti abban az esetben is, ha azt egy
másik bírósági végrehajtási eljárásban is lefoglalták.
(3) A végrehajtó az ezen alcím szerinti végrehajtás elrendeléséről a lefoglalásról való tudomásszerzést követő
3 munkanapon belül értesíti a vagyontárgyat másik végrehajtási ügyben lefoglaló végrehajtót és – e másik
végrehajtó által megküldött, a végrehajtás során befolyt összeg kifizetéséhez szükséges adatok alapján – ezt
a követelést is szerepelteti az árverési hirdetményben, felosztási tervben.
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(4) Ha a másik végrehajtási eljárásban a vagyontárgy áverési hirdetményét már közzétették, a végrehajtó megküldi
a végrehajtás során befolyt összeg kifizetéséhez szükséges adatokat az értékesítést foganatosító végrehajtónak,
aki az értékesítést lefolytatja, a végrehajtás során befolyt összeg felosztása és kifizetése, valamint szükség
esetén a vagyontárgy árverési vevő részére történő birtokba adása iránt intézkedik, a többi eljárási cselekmény
foganatosítása céljából pedig átadja az ügyet a végrehajtónak.
210/G. § (1) A végrehajtó az eljárás befejezéséről – az összes vagyontárgy tekintetében szükséges intézkedések
megtételét követően – jegyzőkönyvet készít, amelyben vagyontárgyanként, a (2)–(4) bekezdésben foglaltakra való
utalással feltünteti a végrehajtás eredményét.
(2) A végrehajtás eredményes, ha
a) az adott vagyontárgyat értékesítették vagy
b) az ingóság értékesítésének sikertelensége esetén a végrehajtást kérő azt a követelése fejében átvette.
(3) A végrehajtást eredményesnek kell tekinteni akkor is, ha a vagyontárgy
a) a 210/D. § (6) bekezdése szerinti hirdetmény közzétételét követően sem került átadásra a végrehajtó részére,
b) a 210/D. § (9) bekezdés szerint a foglalás alól feloldásra és az ingatlanban lakónak átadásra került vagy
c) sikeres értékesítés és átvétel hiányában a 210/E. § (8) bekezdése szerint a kötelezettnek került visszaadásra.
(4) Nem tekinthető az eljárás eredményesnek, ha
a) az ingatlant azért nem sikerült lefoglalni, mert a végrehajtást kérő nem előlegezte meg az ingatlan-nyilvántartási
eljárás igazgatási szolgáltatási díját vagy
b) a vagyontárgyat azért nem sikerült lefoglalni vagy értékesíteni, mert a végrehajtást kérő egyéb módon nem
teljesítette az eljárás lefolytatása érdekében fennálló közreműködési kötelezettségét.”
15. §		
A Vht. a következő 304/J. §-sal egészül ki:
„304/J. § E törvénynek az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes
vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről
szóló 2021. évi LXXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.13.) megállapított 210/C. § (1) bekezdését azokban
az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a 210/C. § (1) bekezdése szerinti végzés a Módtv.13. 14. §-ának
hatálybalépését követően emelkedett jogerőre. Korábban jogerőre emelkedett végzés esetében az állam
a Módtv.13. 14. §-ának hatálybalépését követő két éven belül jogosult a 210/C. § (1) bekezdése szerinti kérelem
előterjesztésére.”

8. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
16. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 5. számú melléklet 6. pontjában a „Zrt.,”
szövegrész helyébe a „Zrt., a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság,” szöveg lép.

9. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
17. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.,” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Maradványvagyon-hasznosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság,” szöveg lép.

10. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
18. §		
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
VII. Fejezete a következő 3. Címmel egészül ki:

„3. Cím
Az állam szükségképpeni örökléséhez kapcsolódó intézkedések
87. § (1) Ha az állam gazdasági társaságban társasági részesedést örökölt, az államot megillető társasági részesedés
helyzetének rendezése érdekében – nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az állam nevében eljáró
tulajdonosi joggyakorló kérheti a cégbíróságot, hogy 60 napon belüli időpontra hívja össze a gazdasági társaság
legfőbb szervének ülését, ha az állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló kérelmében igazolja, hogy a legfőbb
szerv összehívását eredménytelenül kezdeményezte a gazdasági társaság ügyvezetésénél. A kérelemben a legfőbb

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

4997

szerv ülése napirendjét is meg kell jelölni. Eredménytelen kezdeményezésnek minősül, ha írásbeli kezdeményezésre
a gazdasági társaság legfőbb szerve 30 napon belül nem kerül összehívásra.
(2) A cégbíróság által összehívott legfőbb szervi ülésen az állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló képviselője
is részt vesz.
(3) A cégbíróság az (1) bekezdés szerinti kérelmet annak érkezésétől számított tizenöt munkanapon belül érdemben
elbírálja. A kérelmet elutasító cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek van helye.
(4) Ha az állam gazdasági társaságban társasági részesedést örökölt, és az állam öröklését követően – ide
nem értve az (1)–(3) bekezdés szerinti eljárást – a társasággal szemben törvényességi felügyeleti eljárás
indult, felügyelőbiztosként kizárólag a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Cstv.) 66. §-a szerinti állami felszámoló rendelhető ki.”
19. §		
A Ctv. 99. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Annak a gazdasági társaságnak a végelszámolásában, amelyben az állam társasági részesedést örökölt,
a végelszámolói feladatok ellátásával a Cstv. 66. §-a szerinti állami felszámoló is megbízható.”
20. §		
A Ctv. 97. § (1) bekezdésében az „a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Cstv.)” szövegrész helyébe az „a Cstv.” szöveg lép.

11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása
21. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) preambuluma helyébe a következő
szöveg lép:
„Az Országgyűlés az intézményes privatizáció lezárása után, az állami vagyonnal való gazdálkodás új, korszerű
rendjének, a hatékonyabb, eredményesebb, költségtakarékosabb, a nemzet számára tartós értékként
megőrzendőnek minősülő vagyon védelmét szolgáló vagyongazdálkodás kialakítása, az állami vagyonnal való
fenntartható gazdálkodás megteremtése, továbbá a tartós értéket nem képviselő és az állami feladatok ellátásához,
valamint az állami vagyongazdálkodás céljaihoz nem illeszkedő vagyon értékesítésének biztosítása érdekében,
az állami vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, az állami vagyon hasznosításáról, kezeléséről, kivezetéséről
az alábbi törvényt alkotja:”
22. §		
A Vtv. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. §
(1) bekezdés 7. pontja szerinti kivezetésre szánt állami vagyon vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlás és
a vagyongazdálkodás elsődleges feladata az állami tulajdonból történő mielőbbi kikerülés biztosítása hatékony,
célszerű, költségtakarékos, társadalmilag hasznos megoldásokkal, valamint az elsődleges feladat veszélyeztetése
nélkül történő – a költségek csökkentését célzó – átmeneti hasznosítása.”
23. §

(1) A Vtv. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kivezetésre szánt állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH) gyakorolja.”
(2) A Vtv. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kivezetésre szánt állami vagyon tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás átadására vonatkozó szabályokat
az V/A. Fejezet állapítja meg.”

24. §

(1) A Vtv. 5/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állam a szükségképpeni törvényes öröklése útján állami tulajdonba és az MVH tulajdonosi joggyakorlásába
került, illetve kerülő, kivezetésre szánt állami vagyonba tartozó, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
szerinti hagyaték egészét, vagy annak egymástól elkülönülő elemeit, amelyeket valamely tulajdonságuk vagy
rendeltetésük összekapcsol, az MVH hagyatéki gyűjteményként kezelheti (a továbbiakban: hagyatéki gyűjtemény).”
(2) A Vtv. 5/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tulajdonosi joggyakorló dönthet valamely állami vagyonelem közgyűjteménynek nem minősülő egyéb
gyűjtemény, illetve hagyatéki gyűjtemény körébe történő bevonásáról, vagy a közgyűjteménynek nem minősülő
egyéb gyűjteményt alkotó, illetve hagyatéki gyűjteményt alkotó valamely állami vagyonelem gyűjteményi körből
történő kivonásáról.”
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25. §		
A Vtv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami vagyon feletti tulajdonosi jogokat gyakorlók az e törvényben és végrehajtási rendeletében
meghatározott módon adatot szolgáltatnak az egységes állami vagyonnyilvántartás vezetése érdekében
az MNV Zrt. részére a rájuk bízott állami vagyonról készített mérlegről, valamint – a nemzetbiztonsági szolgálatok
és az MVH kivételével – a mérleg soraival megegyező, vagyonelemenkénti tételes adatokról (a továbbiakban:
tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás). A nemzetbiztonsági szolgálatok és az MVH az e törvény végrehajtási
rendeletében meghatározottak szerint teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket.”
26. §		
A Vtv. a 42. §-t követően a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. FEJEZET
A KIVEZETÉSRE SZÁNT ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A kivezetésre szánt állami vagyon, az MVH feladatai, jogállása
42/A. § (1) A kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartoznak az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti:
a) az állam szükségképpeni törvényes öröklése útján állami tulajdonba kerülő vagyonelemek,
b) az 1. § (6a) bekezdése szerint, köztartozások fejében állami tulajdonba kerülő vagyonelemek,
c) az MNV Zrt. által – a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, általa közvetlenül hasznosított, kis értékű vagyonelemek
köréből – kivezetésre szánt állami vagyonba tartozó vagyonnak minősített és az MVH részére átadott
vagyonelemek, valamint
d) az államra öröklés útján átszállt, továbbá a köztartozások fejében átvett, az MNV Zrt. által az MVH részére átadott
követelések.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kis értékű vagyonelemnek minősül:
a) az az ingóság, amelynek az egyedi, nyilvántartási értéke az 1 millió forintot nem haladja meg, az e törvény
végrehajtási rendeletében meghatározott ingóságok kivételével,
b) a jármű,
c) az a) és b) pontba nem tartozó egyéb vagyonelem, amelynek az egyedi, nyilvántartási értéke nem haladja meg
a 25 millió forintot.
(3) Az MVH az e fejezetben foglaltak szerint jár el a kivezetésre szánt állami vagyonnal kapcsolatos feladatai
ellátása során. A kivezetésre szánt állami vagyon tekintetében a IV. és V. Fejezetben foglalt rendelkezések nem
alkalmazhatóak.
42/B. § (1) Az MVH feladatai:
a) az e törvény, valamint az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint értékesíti a kivezetésre
szánt állami vagyont,
b) az e törvény, valamint az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint lefolytatja a kivezetésre
szánt állami vagyon ingyenes tulajdonba adására irányuló eljárásokat,
c) közvetlenül vagy polgári jogi szerződések útján – átmeneti jelleggel, a tulajdonjog átruházásáig – hasznosítja
a kivezetésre szánt állami vagyont,
d) a kivezetésre szánt állami vagyon tekintetében ellátja az ingatlanok birtokbavételével, őrzésével, kiürítésével,
állagmegóvásával, valamint az ingóságok őrzésével, szállításával, raktározásával, selejtezésével, megsemmisítésével
kapcsolatos feladatokat,
e) nyilvántartást vezet a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, kivezetésre szánt állami vagyonról,
f ) a kivezetésre szánt állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban – jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – képviseli az államot,
g) nyilvántartja, folyamatosan nyomon követi és kezeli a kivezetésre szánt állami vagyont érintő jogokat,
követeléseket és terheket,
h) működteti a kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának átruházását szolgáló informatikai rendszereket,
i) folyamatosan vizsgálja a 42/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján állami tulajdonba és a tulajdonosi
joggyakorlása alá kerülő vagyonelemeket és az e törvény, valamint az e törvény végrehajtási rendeletében
meghatározottak szerint kezdeményezi a vagyonelemek MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá kerülését, ha azok
nem minősülnek az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti vagyonelemnek;
j) gyakorolja a tulajdonosi jogokat a 42/A. § (1) bekezdés szerinti kivezetésre szánt állami vagyon tekintetében,
k) ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai javára elszámolandó, a kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében
átvett vagyonelemek értékesítésével, hasznosításával, kezelésével és a vagyonelemként átvett követelések
érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.
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(2) Ha az (1) bekezdés i) pontja szerinti vizsgálat alapján az MVH megállapítja, hogy valamely vagyonelem
a) egyedi bruttó értéke meghaladja a 42/A. § (2) bekezdése szerinti értéket,
b) a vagyonelem egyedi tulajdonságai vagy a rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető, hogy az adott
vagyonelem állami feladatok ellátásához felhasználható lehet vagy
c) az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott ingóságnak minősül,
a vagyonelemet az a) és a c) pont szerinti esetben átadja, a b) pont szerinti esetben felajánlja az MNV Zrt. részére.
(3) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatok ellátása során az MVH e fejezet szabályai szerint jár el azzal, hogy
a 42/O. §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.
42/C. § (1) Az MVH az állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amelynek társasági részesedése
forgalomképtelen. Az MVH felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi
joggyakorlóként az MNV Zrt. gyakorolja. Az MVH nem válhat szét és más jogi személlyel nem egyesülhet.
(2) Az MVH köteles a kivezetésre szánt állami vagyonnal való gazdálkodását elkülöníteni a saját vagyonával és
a vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal történő gazdálkodásától.
(3) Az MVH-nak a kivezetésre szánt vagyonnal való gazdálkodása során az államháztartás központi alrendszerére
vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia az alábbi eltérésekkel:
a) feladatai ellátása érdekében jogosult pénzügyi intézménynél, befektetési szolgáltatónál és központi
letétkezelőnél, értéktárnál számlát vezetni,
b) a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között kimutatott készletek értékvesztésének elszámolása során
alkalmazható a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 56. § (3) bekezdése szerinti rendelkezés, amely szerint
a fajlagosan kis értékű készleteknél az MVH által kialakított készletcsoportok könyv szerinti értékének arányában
is meghatározható az értékvesztés összege azzal, hogy a különbözetet akkor kell jelentős összegűnek tekinteni, ha
az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 10%-át, de legalább a százezer forintot.
(4) Az MVH működéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.
(5) Az MVH kivezetésre szánt állami vagyonnal való gazdálkodása során ellátott feladatai állami feladatnak
minősülnek.

Az MNV Zrt. és az MVH közötti vagyonátadások
42/D. § (1) Az MNV Zrt. a 42/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti, kivezetésre szánt állami vagyonnak minősített
vagyonelem adatait, az ahhoz kapcsolódó jogokra, terhekre és követelésekre vonatkozó információkkal együtt
az érintett vagyonelem feletti tulajdonosi joggyakorlás átadása érdekében az e célra szolgáló informatikai
rendszerbe (a továbbiakban: átadási felület) feltölti.
(2) Az MNV Zrt. folyamatosan végzi az átadási felületre való feltöltést a kivezetésre szánt állami vagyonnak
minősített vagyonelemek feletti tulajdonosi joggyakorlás átadása érdekében. A tárgyfélév végéig az (1) bekezdés
szerint feltöltött vagyonelemek tulajdonosi joggyakorlása – e törvény erejénél fogva – a tárgyfélévet követő félév
első napján száll át az MVH-ra, külön megállapodás megkötése vagy jegyzőkönyv felvétele nélkül. Az átadás
a tárgyfélév utolsó napján érvényes záró nyilvántartási értéken történik.
(3) A tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napjával az érintett vagyonelemekkel kapcsolatos valamennyi
jogviszonyba az MNV Zrt. helyébe jogutódként az MVH lép. Az érintett vagyonelemekkel kapcsolatos peres és
nemperes eljárásokba az MVH az MNV Zrt. jogutódjaként belép.
(4) Az MVH – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – jogosult a tulajdonosi joggyakorlás átszállásától számított
kilencven napon belül felmondani azokat a szerződéseket, amelyekbe a (3) bekezdés alapján jogutódként belépett.
(5) Az MVH egyoldalú nyilatkozatát tartalmazó kérelemmel gondoskodik a tulajdonosi joggyakorló személyében
bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartásban, valamint egyéb hatósági vagy jogszabály alapján vezetett
nyilvántartásban történő átvezetéséről. Az MVH e jogszabályhelyre való hivatkozását tartalmazó egyoldalú
nyilatkozata és az átadási felületen előállított – a tulajdonosi joggyakorlás átadásával érintett vagyonelemeket
tartalmazó – dokumentum képezi a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot.
42/E. § (1) A 42/B. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti vagyonelem, valamint a 42/B. § (2) bekezdés b) pontja
szerint felajánlott vagyonelem, amelyet az MNV Zrt. írásbeli nyilatkozatával állami vagyongazdálkodási feladatok
ellátásához szükséges vagyonnak minősít, az ahhoz kapcsolódó jogokkal, terhekkel és követelésekkel együtt,
e törvény erejénél fogva, az átadási felületen keresztül megvalósuló adatátadással az MNV Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása alá kerül.
(2) Az MNV Zrt. (1) bekezdés szerinti minősítést tartalmazó írásbeli nyilatkozatának kézhezvételét követően, illetve
a 42/B. § (2) bekezdés a) és c) pontjába tartozó vagyonelem esetén annak állami tulajdonba kerülését követően,
az MVH feltölti az átadási felületre az érintett vagyonelem adatait.
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(3) Az MVH az állami vagyongazdálkodási feladatok ellátásához szükségesnek minősített vagyonelemek adatainak
átadási felületre való feltöltését folyamatosan végzi.
(4) A tárgyfélév végéig a (2) bekezdés szerint az átadási felületre feltöltött vagyonelemek feletti tulajdonosi
joggyakorlás a tárgyfélévet követő félév első napján száll át az MNV Zrt.-re, külön megállapodás megkötése vagy
jegyzőkönyv felvétele nélkül. Az átadás a tárgyfélév utolsó napján érvényes záró nyilvántartási értéken történik.
(5) A tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napjával az érintett vagyonelemekkel kapcsolatos jogviszonyokba
az MVH helyébe jogutódként az MNV Zrt. lép.
(6) Az MNV Zrt. – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – jogosult a tulajdonosi joggyakorlás átszállásától
számított kilencven napon belül felmondani azokat a szerződéseket, amelyekbe az (5) bekezdés alapján
jogutódként belépett.
(7) Az MNV Zrt. egyoldalú nyilatkozatát tartalmazó kérelemmel gondoskodik a tulajdonosi joggyakorló személyében
bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartásban, valamint egyéb hatósági vagy jogszabály alapján vezetett
nyilvántartásban történő átvezetéséről. Az MNV Zrt. e jogszabályhelyre való hivatkozását tartalmazó egyoldalú
nyilatkozata és az átadási felületen előállított – a tulajdonosi joggyakorlás átadásával érintett vagyonelemeket
tartalmazó – dokumentum képezi a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot.
42/F. § (1) Ha vagyongazdálkodási célok megvalósítása érdekében indokolt, a 42/D. §-ban és a 42/E. §-ban
meghatározott vagyonátadások helyett az MNV Zrt. egyoldalú nyilatkozattal rendelkezhet valamely vagyonelem
tulajdonosi joggyakorlásának átadásáról vagy átvételéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a tulajdonosi joggyakorlás az érintett vagyonelemre vonatkozó adatok
átadási felületre történő feltöltésének napján az átadás napján érvényes nyilvántartási értéken száll át az átvevőre
azzal, hogy az átadás tekintetében a 42/D. § (3)–(5) bekezdésében és a 42/E. § (5)–(7) bekezdésében foglaltakat
alkalmazni kell.

A kivezetésre szánt állami vagyonnal való gazdálkodás
42/G. § (1) Az MVH a kivezetésre szánt állami vagyonnal kapcsolatos feladatai ellátása érdekében jogosult 100%-os
állami tulajdonú gazdasági társaság közreműködését igénybe venni.
(2) Az MVH a kivezetésre szánt állami vagyont az Nvtv. 11/A. §-ában foglaltakra figyelemmel átmeneti jelleggel
hasznosítja.

A kivezetésre szánt állami vagyon elidegenítésére vonatkozó szabályok
42/H. § (1) Az MVH a kivezetésre szánt állami vagyon típusára, jellegére, fizikai állapotára, a piaci viszonyokra,
továbbá az Nvtv. 7. § (3) bekezdésében meghatározott vagyongazdálkodási követelményekre, valamint a várható
bevételekre figyelemmel dönt a vagyontárgy állami tulajdonból való kivezetésének módjáról.
(2) Az MVH a kivezetésre szánt állami vagyon értékesítése során a kereskedelmi észszerűség követelményének
megfelelően köteles eljárni azzal, hogy az MVH a kivezetésre szánt állami vagyont bármely e törvényben
meghatározott vagy egyéb olyan eljárással értékesítheti, amely megfelel az érintett vagyonelem kereskedelmi
forgalma során általában alkalmazott, az adott piacon szokásos értékesítési módokra vonatkozó szabályoknak és
a kivezetésre szánt állami vagyon tekintetében az állami tulajdon gyors, hatékony, célszerű és költségtakarékos
megszűnését eredményezi. A kivezetésre szánt állami vagyon értékesítésének elsődleges célja a költségtakarékos,
észszerű állami vagyongazdálkodás feltételeinek biztosítása, amely célok megelőzik az értékarányosság
követelményének érvényesítését.
(3) A (2) bekezdés szerinti értékesítési eljárás során az MVH jogosult arra, hogy a vagyontárgy ellenértékének
megállapításakor a vagyontárgy rendelkezésre álló forgalmi értéke mellett figyelembe vegye különösen:
a) az értékesítésre szánt vagyonelem tárolásának, állagmegőrzésének, őrzés-védelmének és működtetésének
költségeit,
b) az esetleges újabb értékesítési eljárás költségeit,
c) az állagromlásból eredő értékcsökkenést,
d) ingóság esetén a vagyonelem szállításával, megsemmisítésével vagy hulladékként történő kezelésével
kapcsolatos ráfordításokat, továbbá
e) a fennálló piaci keresleti viszonyokat.
(4) A kivezetésre szánt állami vagyon értékesítése előtt meg kell állapítani az értékesítésre szánt vagyontárgy egyedi
forgalmi értékét. A forgalmi érték megállapítását az MVH által foglalkoztatott értékbecslő (a továbbiakban: belső
értékbecslő) vagy külső értékbecslő is elvégezheti.
(5) A belső értékbecslő által készítendő értékbecslés (a továbbiakban: belső értékbecslés) elkészítésének
részletszabályait és módszertanát az MVH szabályzatban határozza meg. Az MVH a 42/N. § szerinti csomagban
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történő értékesítés tekintetében a belső értékbecslésekre vonatkozó szabályzatában a (4) bekezdésben foglaltaktól
eltérő szabályokat állapíthat meg a vagyontárgyak forgalmi értékének megállapítására vonatkozóan.
(6) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel a kivezetésre szánt állami vagyon értékesítésére
forgalmi érték alatt is sor kerülhet.
(7) Az MVH jogosult a kivezetésre szánt vagyontárgyak versenyeztetés mellőzésével történő értékesítésére is.
(8) A 42/O. § szerinti ingyenes tulajdonba adásnak nem előfeltétele a kivezetésre szánt állami vagyonelem
értékesítésének előzetes megkísérlése, továbbá ingyenes tulajdonba adás esetén mellőzhető a vagyontárgy
forgalmi értékének megállapítása is. Az átadás nyilvántartási értéken történő átvezetéssel történik.

A kivezetésre szánt állami vagyon értékesítése
42/I. § (1) Az MVH az értékesítést – a 42/H. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a vagyontárgy
jellegétől függően
a) a kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának átruházását szolgáló elektronikus árverési rendszer útján,
b) egyszerűsített pályázat útján,
c) versenyeztetés mellőzésével forgalmi értéken,
d) a kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának átruházását szolgáló katalógus útján vagy
e) egyéb módon
végezheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értékesítési módok esetén az MVH csomagban történő értékesítést is alkalmazhat
a 42/N. § szerint.
(3) Az értékesítés lebonyolítására az MVH harmadik személynek megbízást adhat.
(4) A kivezetésre szánt állami vagyon értékesítésének részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.
42/J. § (1) A 42/I. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus árverési rendszerbe árverezőként történő belépésre
az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett felhasználó jogosult regisztrált és aktivált felhasználói
nevének, valamint jelszavának megadásával.
(2) Az árverezők elektronikus nyilvántartásába bármely természetes személy vagy olyan jogi személy kérheti
a felvételét, aki megfelel az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja vagy az Nvtv. 14/B. §-a szerinti feltételeknek, és
az elektronikus árverési rendszer árverezőként történő használatának feltételeit rögzítő felhasználási szabályzatban
foglaltakat elfogadta.
(3) Az MVH részére az MNV Zrt. az elektronikus árverésen történő értékesítést ingyenesen bonyolítja le.
42/K. § (1) Az MVH a 42/I. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített pályázati eljárás útján értékesítheti
azokat a kivezetésre szánt állami vagyoni körbe tartozó vagyonelemeket, amelyek értékesítését célszerű helyben
megkísérelni, vagy amelyek értékesítését a vagyontárgy jellegére, fekvésére, értékére vagy a piaci viszonyokra
figyelemmel nem indokolt a 42/I. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus árverési rendszeren lefolytatni.
(2) Az egyszerűsített pályázati eljárás során az MVH a pályázati felhívást a honlapján teszi közzé.
42/L. § A 42/I. § (1) bekezdés c) pontja szerinti versenyeztetés nélküli értékesítés során az MVH a kivezetésre szánt
állami vagyoni körbe tartozó vagyontárgyat legalább a becsült forgalmi értéken idegenítheti el.
42/M. § (1) A 42/I. § (1) bekezdés d) pontja szerinti katalóguson keresztül történő értékesítési eljárás azoknak
a kivezetésre szánt állami vagyoni körbe tartozó vagyonelemeknek az értékesítésére szolgál, amelyek tekintetében
a 42/I. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti eljárás lefolytatása nem vezetett eredményre.
(2) A katalóguson keresztül történő értékesítés során a kikiáltási árként meghatározott összeget legkorábban
megajánló, érvényes vételi ajánlatot tevő személy részére kerülhet sor a kivezetésre szánt állami vagyon
értékesítésére.
42/N. § Egymástól elkülönülő egynemű, vagy egymással alkotórészi kapcsolatban nem álló, de gazdasági, jogi vagy
funkcionális egységet képező kivezetésre szánt állami vagyoni körbe tartozó vagyontárgyak csomagban történő
értékesítése esetén csak a vagyontárgyak teljes egészére mint dologösszességre vonatkozó ajánlat fogadható el.

A kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása
42/O. § (1) A kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogát az MVH ingyenesen átruházhatja:
a) helyi önkormányzat,
b) egyház, egyházi jogi személy,
c) karitatív tevékenységet folytató civil szervezet vagy
d) közhasznú szervezet
részére.
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(2) Az MVH – az (1) bekezdéstől eltérően – az Nvtv. 7. § (3) bekezdésében meghatározott vagyongazdálkodási célok
megvalósítása érdekében a kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó
a) osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan állami tulajdoni hányadát a tulajdonostárs részére ingyenesen
átruházhatja, ha az állam kisebbségi tulajdonostársnak minősül és az állami tulajdonban álló ingatlanhányad értéke
nem éri el az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott nyilvántartási értéket;
b) beépítésre és önmagában hasznosításra nem alkalmas önálló ingatlanok tulajdonjogát, az érintett ingatlannal
közvetlenül határos magántulajdonban álló ingatlan tulajdonosa részére ingyenesen átruházhatja, ha az ingatlan
értéke nem éri el az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott nyilvántartási értéket;
c) földhasználati joggal terhelt ingatlant a földhasználati jog jogosultja részére ingyenesen átruházhatja, ha
az ingatlan értéke nem éri el az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott nyilvántartási értéket;
d) társasági részesedést a társaság vagy a társaság tagja részére ingyenesen átruházhatja, ha az állam kisebbségi
társasági részesedés tulajdonosa, és az állami tulajdonban álló társasági részesedés értéke nem éri el az e törvény
végrehajtási rendeletében meghatározott nyilvántartási értéket;
e) hagyatékból származó állami tulajdonú ingatlanban lévő ingóság tulajdonjogát ingyenesen átruházhatja
az ingatlanban bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy huzamos ideje, életvitelszerűen az ingatlanban tartózkodó
személy, vagy – közös tulajdonban álló ingóság esetén – a tulajdonostárs részére, ha az ingóság egyedi értéke nem
éri el az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott nyilvántartási értéket.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes tulajdonba adást az MVH, továbbá az (1) és (2) bekezdés szerinti
kedvezményezett személyek is kezdeményezhetik.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti esetekben a kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának megszerzésére több
személy is jogosult, a tulajdonszerzés módját és sorrendjét az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott
szabályok szerint kell megállapítani.
(5) Az MVH az állam mint szükségképpeni törvényes örökös nevében az örökségről az örökhagyó utolsó belföldi
lakóhelye, ennek hiányában a hagyaték fekvési helye szerinti helyi önkormányzat vagy ingatlan esetében annak
fekvési helye szerinti helyi önkormányzat javára lemondhat, ha az érintett helyi önkormányzat előzetesen írásban
nyilatkozik az MVH felé az örökség elfogadásáról.

Kivezetésre szánt állami vagyoni körbe tartozó gazdasági társaságok működésének speciális szabályai
42/P. § Kivezetésre szánt állami vagyoni körbe tartozó gazdasági társaságok működése során – az állam átmeneti
tulajdonosi helyzetére tekintettel – nem kell alkalmazni:
a) az állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, vezető állású
munkavállalója vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére, nemzetbiztonsági ellenőrzésére,
b) a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítésére vonatkozó szabályok
kivételével, a gazdasági társaság adatainak honlapon történő közzétételére, valamint
c) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakítására
vonatkozó szabályokat.”
27. §		
A Vtv. V/A. Fejezete a következő 42/Q. §-sal egészül ki:
„42/Q. § (1) Az állam által törvényes öröklés útján megszerzett vagyontárgy értékesítésére irányuló végrehajtásnak
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 210/G. § (2) és (3) bekezdése szerint
eredményes vagy eredményesnek tekintendő befejezését követően az állam az örökhagyó tartozásaiért
– a Ptk. 7:96. § (1) bekezdésétől eltérően – csak
a) a részére a hagyatékátadó végzéssel átadott, a hagyaték-átadási terhek [a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi
XXXVIII. törvény 6. § (1) bek. b) pont] kifizetését követően fennmaradó pénzösszeg vagy a részére a hagyatékátadó
végzéssel átadott, pénzügyi intézménynél elhelyezett összeg kezelésére szolgáló szerződés alapján kezelt összeg,
b) a Vht. 210/D. § (9) bekezdése szerint a foglalás alól feloldásra és az ingatlanban lakónak átadásra került
vagyontárgy becsértékének megfelelő összeg és
c) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a végrehajtás során befolyt és részére a Vht. 210/E. § (10) bekezdése szerint
kifizetett összeg
erejéig felel; a részére a végrehajtás során visszaadott vagyontárgyak kezelésére a továbbiakban a kivezetésre szánt
állami vagyon kezelésére vonatkozó szabályok alkalmazandóak.
(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdés azon, öröklés útján megszerzett vagyontárggyal vagy a helyébe lépett
vagyonnal való helytállásra, amelyre az állam nem kérte az állam által törvényes öröklés útján megszerzett
vagyontárgy értékesítésére irányuló végrehajtás elrendelését.”
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28. §		
A Vtv. 66. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az államot megillető elővásárlási vagy vételi jog gyakorlására – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem
rendelkezik – az MNV Zrt., a kivezetésre szánt állami vagyonnal kapcsolatos elővásárlási vagy vételi jog gyakorlására
az MVH jogosult.”
29. §		
A Vtv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 69/E. §-sal egészül ki:
„69/E. § (1) A 2021. december 31. napján az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, általa közvetlenül
hasznosított, kivezetésre szánt állami vagyonnak minősített vagyonelemek az azokhoz kapcsolódó jogokkal,
terhekkel és követelésekkel együtt e törvény erejénél fogva, nyilvántartási értéken, 2022. január 1. napjával
a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH) tulajdonosi
joggyakorlása alá kerülnek.
(2) A vagyonelemek átadására az átadási felület szolgál, külön megállapodás megkötése vagy jegyzőkönyv felvétele
nem szükséges. Az MNV Zrt. 2021. december 31-ig gondoskodik az általa kivezetésre szánt állami vagyonnak
minősített vagyonelemek, az azokhoz kapcsolódó jogok, terhek és követelések, valamint az MNV Zrt.-re öröklés
útján átszállt vagy az 1. § (6a) bekezdése alapján az MNV Zrt. által 2022. január 1-je előtt átvett követelések
adatainak átadási felületre történő feltöltéséről.
(3) A számviteli nyilvántartások rendezése céljából az MNV Zrt. legkésőbb 2022. június 30. napjáig számviteli
szempontból átadja az MVH részére a kivezetésre szánt állami vagyonnak minősített vagyon körébe tartozó
vagyonelemeket.
(4) Az MNV Zrt. és az MVH 2022. január 1. napjára visszamenőlegesen, a 2022. június 30. napjáig végrehajtott
átadásról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. alcím szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek
a 2022. szeptember hónapot és a 2022. harmadik negyedévet érintő adatszolgáltatás keretében köteles eleget
tenni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napjával az érintett vagyonelemekkel kapcsolatos
valamennyi jogviszonyba az MNV Zrt. helyébe jogutódként az MVH lép. Az érintett vagyonelemekkel kapcsolatos
peres és nemperes eljárásokba az MVH az MNV Zrt. jogutódjaként belép.
(6) Az MVH – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – jogosult a tulajdonosi joggyakorlás átszállásától számított
kilencven napon belül felmondani azokat a szerződéseket, amelyekbe az (5) bekezdés alapján jogutódként belépett.
(7) Az MVH egyoldalú nyilatkozatát tartalmazó kérelemmel gondoskodik a tulajdonosi joggyakorló személyében
bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartásban, valamint egyéb hatósági vagy jogszabály alapján vezetett
nyilvántartásban történő átvezetéséről. Az MVH e jogszabályhelyre való hivatkozását tartalmazó egyoldalú
nyilatkozata és az átadási felületen előállított – a tulajdonosi joggyakorlás átadásával érintett vagyonelemeket
tartalmazó – dokumentum képezi a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot.”
30. §		
A Vtv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 69/F. §-sal egészül ki:
„69/F. § (1) 2022. január 1. napján az MNV Zrt. az MVH részére átadja a kezelésében lévő fejezeti kezelésű
előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai javára elszámolandó,
a kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében átvett vagyonelemeket, ideértve
a vagyonelemként átvett követeléseket is.
(2) A vagyonelemek átadására az átadási felület szolgál, külön megállapodás megkötése vagy jegyzőkönyv felvétele
nem szükséges.
(3) Az (1) bekezdés szerint átvett vagyonelemek tekintetében a 69/E. § (5)–(7) bekezdésében foglaltak
alkalmazandóak.”
31. §		
A Vtv. 71. § (1) bekezdése a következő k)–l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„k) a kivezetésre szánt állami vagyon minősítésére, átadás-átvételére, az MVH tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
vagyon számviteli nyilvántartására, a kivezetésre szánt állami vagyonnal való gazdálkodásra és a kivezetésre szánt
állami vagyon elidegenítésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a kivezetésre szánt állami vagyoni körbe
tartozó gazdasági társaságok működésének sajátos szabályait;
l) az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő állami vagyonelemek minősítésére, a kivezetésre szánt állami vagyon
körének megállapítására, valamint az MVH részére átadásra nem kerülő kis értékű vagyonelemek meghatározására
vonatkozó szabályokat.”
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32. §		
A Vtv.
a)
3. § (1) bekezdésében az „az MNV Zrt.” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)”
b)
3. § (2a) bekezdésében az „a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)”
szövegrész helyébe az „az Nvtv.”
szöveg lép.
33. §		
Hatályát veszti a Vtv.
a)
1. § (6a) bekezdésében az „E vagyon felett – ideértve a 2010. június 17. napján és ezt követően a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal követelése fejében átadott vagyont is – az államot megillető tulajdonosi jogokat
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.)
gyakorolja.” szövegrész,
b)
36. § (5) bekezdése.

12. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása
34. §		
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 28. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján az örökhagyó a halálakor közjegyző, ügyvéd, önálló bírósági végrehajtó,
igazságügyi szakértő, gyám, gondnok vagy bizalmi vagyonkezelő, továbbá gazdasági társaság egyetlen
bejegyzett vezető tisztségviselője vagy többségi befolyással rendelkező tagja volt, ennek tényét, valamint azoknak
a vagyontárgyaknak, iratoknak a jegyzékét, amelyek az örökhagyó e tevékenységével kapcsolatosak és a leltárban
nem szerepelnek, jegyzőkönyvben kell feltüntetni.”
35. §		
A Hetv. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2)–(4) bekezdésben meghatározott ügygondnok csak akkor rendelhető ki, ha az eljárásának előrelátható
díját és költségeit a kérelmező – a hagyatéki eljárás költségeitől függetlenül – megelőlegezi és viseli. Ha más
törvényes örökös hiányában a magyar állam öröklése valószínűsíthető, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően
ügygondnokként – díj és költségek megelőlegezése nélkül – az állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorlót
kell kirendelni, ha a tulajdonosi joggyakorló ezt maga kezdeményezi, vagy más kérelmére indult biztosítási
intézkedés esetén az ügygondnokként történő kirendelésével egyetért.”
36. §		
A Hetv. 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fellebbezéssel megtámadható végzés jogerőre emelkedését a közjegyző állapítja meg. A jogerőre
emelkedésről az érdekelteket – kivéve a vagyontárgyat törvényes öröklés útján megszerző államot – külön értesíteni
nem kell, de az érdekelt kérelmére a végzés bemutatott kiadmányaira rá kell vezetni a jogerőre emelkedést tanúsító
záradékot.”
37. §		
A Hetv. 91. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A közjegyző a (2) bekezdésben foglaltakon túl minden esetben értesíti a cégbíróságot, ha az állam
– nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – gazdasági társaságban bármilyen mértékű társasági
részesedést örökölt.”

13. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása
38. §		
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 3. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami tulajdonban álló vagy állami tulajdonba kerülő olyan ingatlan felett, amely az ingatlan-nyilvántartás
szerint nem kizárólag a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet tartalmaz, a tulajdonosi jogokat a miniszter az NFK
útján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.), vagy
– az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 42/A. § (1) bekezdése szerinti kivezetésre
szánt állami vagyon vonatkozásában – a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
(a továbbiakban: MVH) – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint – a következő módon
gyakorolja:
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a) az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén együttesen,
b) mindkét fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a tulajdonjog átruházását)
egymással együttműködve,
c) csak az egyik fél tulajdonosi joggyakorlásával érintett hasznosítás esetén (ide nem értve a tulajdonjog
átruházását) a másik fél érdekeinek szem előtt tartásával önállóan.”
39. §		
Az Nfatv. 8. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tanács:)
„h) az MNV Zrt.-vel vagy – a Vtv. 42/A. § (1) bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami vagyon vonatkozásában –
az MVH-val közösen dönt a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ingatlanok hasznosításának módjáról
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint;”
40. §		
Az Nfatv. 16. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha e törvény hatálya alá tartozó földrészlet felett az állam
a) mint törvényes örökös szerez tulajdonjogot, akkor az MVH,
b) végintézkedés alapján szerez tulajdonjogot, akkor az MNV Zrt.
a hagyatékátadó végzés (öröklési bizonyítvány) jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a földrészlet adatait
a Vtv. 42/D. § (1) bekezdése szerinti átadási felületre feltölti és az átadási felületen keresztül átadja az NFK-nak.
A számviteli rendezést az érintett ingatlan adatainak az átadási felületen történő feltöltése szolgálja, külön
megállapodás, jegyzőkönyv felvétele nélkül.”
41. §		
Az Nfatv. 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) Ha a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet ingatlan-nyilvántartás szerinti adatainak megváltozása
következtében kikerül e törvény hatálya alól, az adatváltozás átvezetéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat
véglegessé válásától számított 30 napon belül a földrészlet adatait az NFK az átadási felületre feltölti és az átadási
felületen keresztül átadja az MNV Zrt.-nek, egyúttal a földrészletet kivezeti a vagyonnyilvántartásából. A tulajdonosi
joggyakorlás átszállásának napja az érintett földrészlet adatainak az átadási felületen történő feltöltésének napja.
Számviteli rendezésnek az érintett ingatlan adatainak az átadási felületen történő feltöltése minősül, külön
megállapodás, jegyzőkönyv felvétele nélkül.
(2) Ha törvény valamely földrészletnek a magyar állam tulajdonába, és a Nemzeti Földalapba való kerüléséről
rendelkezik, de a földrészlet – annak ingatlan-nyilvántartás szerinti adatai alapján – nem felel meg az 1. §
(1) bekezdésében vagy a 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak, az NFK haladéktalanul intézkedik a földrészletnek
az MNV Zrt. részére az átadási felületen keresztül történő átadásáról és annak a vagyonnyilvántartásából való
kivezetéséről. A tulajdonosi joggyakorlás átszállásának napja az érintett ingatlan adatainak az átadási felületen
történő feltöltésének napja. Számviteli rendezésnek az érintett ingatlan adatainak az átadási felületen történő
feltöltése minősül, külön megállapodás, jegyzőkönyv felvétele nélkül.
(2a) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tulajdonosi joggyakorló személyében történő változás ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetéséhez az átvevő tulajdonosi joggyakorló e jogszabályhelyre való hivatkozását tartalmazó egyoldalú
nyilatkozata és az átadási felületen előállított – a tulajdonosi joggyakorlás átadásával érintett vagyonelemeket
tartalmazó – dokumentum képezi a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot.”
42. §		
Az Nfatv. 34. § (6a) bekezdésében az „az NFK és az MNV Zrt.” szövegrész helyébe az „az NFK és az MNV Zrt. vagy
az NFK és az MVH” szöveg lép.

14. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása
43. §		
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ásztv.) 14. § (14) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(14) Az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzata által kijelölt alelnöke az elnök akadályoztatása
esetén az elnök által szabályozott jogkörben gyakorolja az elnök jogait és ellátja kötelezettségeit. A kijelölt alelnök
helyettesítési jogkörben nem jogosult a 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatok ellátására, azonban
a már meghatározott ellenőrzési terv és stratégia végrehajtásáról gondoskodni köteles. Az Állami Számvevőszék
kijelölt alelnöke nem helyettesítheti az elnököt a Költségvetési Tanácsban.”
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44. §		
Az Ásztv. 35. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) E törvénynek az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes
vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről
szóló 2021. évi LXXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 8. § (1) bekezdése, 14. § (1), (14) és
(15) bekezdése, 19. § (1) és (2) bekezdése, valamint 20. § (2) bekezdése nem érinti a Módtv2. hatálybalépésekor
hivatalban lévő alelnök kinevezését.”
45. §		
Az Ásztv.
a)
8. § (1) bekezdésében az „egy” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
b)
„Az Állami Számvevőszék alelnöke” alcímének címében és 19. § (1) bekezdésében az „alelnöke” szövegrész
helyébe az „alelnökei” szöveg,
c)
14. § (1) bekezdésében és „Az Állami Számvevőszék elnökét, alelnökét, vezetőit és számvevőit megillető
díjazás és juttatások” alcímének címében az „alelnökét” szövegrész helyébe az „alelnökeit” szöveg,
d)
14. § (15) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében és 20. § (2) bekezdésében az „alelnökének” szövegrész
helyébe az „alelnökeinek” szöveg,
e)
20. § (2) bekezdésében az „alelnök” szövegrész helyébe az „alelnökök” szöveg, és a „jogosult” szövegrész
helyébe a „jogosultak” szöveg
lép.

15. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása
46. §		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) preambuluma helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi szükségletek céljára történő hasznosítása,
a természeti erőforrások megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és védelme, a jövő nemzedékek szükségleteinek
biztosítása és a fenntartható vagyongazdálkodás megteremtése szándékával, a nemzeti vagyonnal való átlátható
és felelős gazdálkodás követelményeinek hosszú távú meghatározása, a nemzeti vagyon átruházása szabályainak,
valamint a célszerű és eredményes nemzeti vagyongazdálkodás kereteinek megállapítása érdekében az Alaptörvény
végrehajtására, az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján a következő törvényt alkotja:”
47. §

(1) Az Nvtv. 3. § (1) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„7. kivezetésre szánt állami vagyon: az állami vagyonnak az a része, amely nem tartozik sem a kincstári vagyon,
sem az üzleti vagyon körébe, és amely a vagyon jellegére, állapotára, jogi helyzetére vagy egyéb körülményekre
tekintettel nem alkalmas a nemzeti vagyon – 7. § (1) bekezdésében meghatározott – alapvető rendeltetését szolgáló
vagyongazdálkodási feladatok ellátására vagy e feladatok ellátására történő igénybevétele nem észszerű;”
(2) Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„18. üzleti vagyon: a nemzeti vagyon azon része, amely nem tartozik az állami vagyon esetén a kincstári vagyonba
vagy a kivezetésre szánt állami vagyonba, az önkormányzati vagyon esetén a törzsvagyonba;”

48. §		
Az Nvtv. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kivezetésre szánt állami vagyon tekintetében a nemzeti vagyongazdálkodás feladata a vagyonelemek
költségtakarékos, gyors és hatékony elidegenítése, kivezetése a nemzeti vagyon köréből.”
49. §		
Az Nvtv. 11. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel
köthető. A hasznosításra irányuló szerződés – a 11/A. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – határozatlan vagy
legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható
abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül
teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal
vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

5007

50. §		
Az Nvtv. 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A kivezetésre szánt állami vagyon vagyonkezelésbe nem adható, azon haszonélvezeti jog nem
alapítható, továbbá e vagyon ingyenesen nem hasznosítható.
(2) A 11. § (10) bekezdésétől eltérően a kivezetésre szánt állami vagyon tekintetében hasznosításra irányuló
szerződés határozatlan vagy legfeljebb 1 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal
legfeljebb 1 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét
szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette és a hasznosítással érintett vagyonelem elidegenítése 1 éven
belül nem lehetséges. A határozatlan időre kötött hasznosítási szerződésben legfeljebb 6 hónapos felmondási idő
köthető ki.”
51. §		
Az Nvtv. 13. § (9) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A (4)–(5) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni]
„d) a kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása”
(esetében.)
52. §		
Az Nvtv. 7. alcíme a következő 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B. § A kivezetésre szánt állami vagyon tulajdonjogának átruházása esetén – a 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
szervezetek mellett – átlátható szervezetnek minősül az a gazdasági társaság is, amelynek közvetlen vagy közvetett
tulajdonosai kizárólag természetes személyek, amennyiben e személyek megismerhetőek. Ebben az esetben a 3. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat mellőzhető.”
53. §		
Az Nvtv. 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény)
„a) I. Fejezete, 4. §-a, 6–8. §-a, 10–11/A. §-a, 12. § (1) és (3)–(15) bekezdése, 13. §-a, 14/B. §-a, 17. § (2) bekezdése,
18. §-a, 18/A. §-a és 18/C. §-a, valamint 1. és 2. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,”
(sarkalatosnak minősül.)

16. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása
54. §		
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 9. alcíme a következő 20/H. §-sal egészül ki:
„20/H. § (1) Az Integrációs Szervezet eszközeit tagjai tőkehelyzetének megerősítése érdekében befektetheti olyan
– piaci alapú – pénzügyi vagy tőkepiaci eszközbe, amely hozzájárul ahhoz, hogy az egyes tagjai megfeleljenek
az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete, illetve a Hpt. szavatoló tőkére vonatkozó rendelkezéseinek.
(2) Az Integrációs Szervezet megfelel a Hpt. 125. §-ában foglalt követelményeknek.”
55. §		
Hatályát veszti az Szhitv. 15/E. § (3) bekezdésében az „és a 6. § (4)–(6) bekezdésében foglalt” szövegrész.

17. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
56. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 2. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki:)
„b) a kincstári vagyonnal való gazdálkodása tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-re, valamint”
57. §		
A Hpt. 48. § (2) bekezdés a) pontjában a „33. § (2) bekezdés c) pontja vagy 35. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe
a „33. § (2) bekezdés c) pontja, 35. § (2) és (3) bekezdése” szöveg lép.

18. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása
58. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 15. § (2) bekezdés c) pontjában
a „Zrt.,” szövegrész helyébe a „Zrt. és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság,”
szöveg lép.
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19. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása
59. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 42. § (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(7) Ha a hagyatékot valamennyi örökös visszautasította, a hagyaték jogerős átadását követően a bíróság
az adósságrendezési eljárást hivatalból megszünteti, az erről szóló végzést az öröklési ügyekben az államot
képviselő Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak is megküldi.”
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2021. évi LXXXV. törvény
egyes törvényeknek a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete létrehozásával összefüggő módosításáról*
1. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
1. §		
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45. § (1a) bekezdésében a „közérdekű nyugdíjas szövetkezet,” szövegrész
helyébe a „közérdekű nyugdíjas szövetkezet, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete” szöveg lép.

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
2. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés
a) pontjában a „tagját és a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját –,”
szövegrész helyébe a „tagját, a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző
tagját és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy
gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagját –,” szöveg lép.

3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
3. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában
a „lakásszövetkezet, európai szövetkezet,” szövegrész helyébe a „lakásszövetkezet, valamint európai szövetkezet,”
szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
4. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„j) keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység,
amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező
legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal
folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint
a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által
az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a szociális szövetkezet tagja, a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő
tagja, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő
tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján adómentes bevétel;”
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdés 10. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem minősül jövedelemnek]
„10. a szociális szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem
nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által
a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel,”

5. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
5. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontjában az „iskolaszövetkezetben és” szövegrész helyébe
az „iskolaszövetkezetben, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében és” szöveg lép.

6. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása
6. §

(1) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bgtv.) 11. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet
a támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló
kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél
személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezetének tagja részére járó díj megfizetésére fordíthatja vagy a kifizetett munkabérre, illetve díjra
számolhatja el. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas
szövetkezet – amennyiben ezt a kötelezettségét korábban nem teljesítette – a támogatás beérkezését követő három
munkanapon belül gondoskodik
a) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagot,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagját terhelő közterhekkel csökkentett összegnek a munkavállaló,
illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezetének tagja részére történő kifizetéséről,
b) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagot,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagját terhelő közterheknek az illetékes szervek részére történő
megfizetéséről,
c) a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabért, illetve a szolgáltatást igénybe vevőnél személyesen
közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja
részére járó díjat – határozat vagy jogszabály alapján – terhelő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történő
kifizetéséről.”
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(2) A Bgtv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A felszámoló tájékoztatja a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet, nyugdíjas szövetkezetet,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét arról, hogy a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj elmaradása mely
kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagot,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagját érinti.
(2) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet
az elmaradt kölcsönzési díjról, illetve szolgáltatási díjról és az érintett kölcsönzött munkavállalókról, illetve
személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tagokról, kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezetének tagjairól elkülönített nyilvántartást vezet.
(3) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet
részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj vagy annak egy része a felszámolási
eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel
otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a támogatást, vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami
foglalkoztatási szerv részére a megtérítést követő 8 napon belül köteles visszafizetni.
(4) Ha a bíróság a támogatás igénybevételének időtartama alatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet felszámolását rendeli el, a kölcsönbeadó,
illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet felszámolója
nem igényelhet a 2. § (1) bekezdése szerinti támogatást azon kölcsönzött munkavállaló munkabérének, illetve
személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti, nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
tagja díjának kifizetéséhez, akire vonatkozóan kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt
a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, nyugdíjas szövetkezet a 11. §
(1)–(1a) bekezdésében meghatározott támogatást már igénybe vett.”
7. §		
A Bgtv.
a)
1. § (1) bekezdés c) pontjában az „iskolaszövetkezet,” szövegrész helyébe az „iskolaszövetkezet, kisgyermekkel
otthon lévők szövetkezete,” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdés i) pontjában az „iskolaszövetkezetet,” szövegrész helyébe az „iskolaszövetkezetet,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét,” szöveg,
c)
1. § (2) bekezdés i) pontjában a „nyugdíjas szövetkezeti tagot” szövegrész helyébe a „nyugdíjas szövetkezeti
tagot, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagját,” szöveg,
d)
1. § (2) bekezdés k) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 11. § (1a) bekezdésében, 11. § (1b) bekezdésében,
11. § (1c) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében
az „iskolaszövetkezet,” szövegrész helyébe az „iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete,”
szöveg,
e)
1. § (2) bekezdés l) pontjában, 11. § (3) bekezdésében a „nyugdíjas szövetkezeti tag” szövegrész helyébe
a „nyugdíjas szövetkezeti tag, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja” szöveg,
f)
1. § (2) bekezdés l) pontjában, 11. § (1b) bekezdésében a „nyugdíjas szövetkezetnek” szövegrész helyébe
a „nyugdíjas szövetkezetnek, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének” szöveg,
g)
11. § (1d) bekezdés a), c) és k) pontjában az „iskolaszövetkezet” szövegrész helyébe az „iskolaszövetkezet,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete” szöveg,
h)
11. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében az „iskolaszövetkezet,” szövegrészek helyébe
az „iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete,” szöveg
lép.

7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
8. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
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8. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
9. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Taotv.) 6. § (6) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem kell az (5) bekezdés rendelkezését alkalmaznia az adózónak]
„b) ha a 2. § (2) bekezdés e)–h) pontja alapján adóalany, továbbá ha szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas
szövetkezet, iskolaszövetkezet, kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
vagy”
10. §		
A Taotv.
a)
10. §-át megelőző alcím címében az „iskolaszövetkezet” szövegrész helyébe az „iskolaszövetkezet,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete” szöveg,
b)
10. § (9) bekezdésében a „szövetkezetek” szövegrész helyébe a „szövetkezetek és a kisgyermekkel otthon
lévők szövetkezetei” szöveg,
c)
26. § (11) bekezdésében a „közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek” szövegrész helyébe a „közérdekű nyugdíjas
szövetkezetnek, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének” szöveg
lép.

9. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása
11. §		
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„2. vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés
céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási
tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítót is,
továbbá a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés, a szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet, a közérdekű
nyugdíjas szövetkezet, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete, az európai gazdasági egyesülés, az európai
részvénytársaság, az európai szövetkezet, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepe és a kezelt vagyon, amennyiben nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé;”

10. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása
12. §		
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) III. Fejezete a következő 6. alcímmel egészül ki:

„6. Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
35. § (1) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete olyan speciális szövetkezet, amelynek célja nem nagyszülőként
gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők vagyoni, szociális, kulturális
helyzetének előmozdítása, lehetőséget biztosítva arra, hogy a tagok rugalmas keretek között a foglalkoztatásba
bekapcsolódjanak, illetve abban újra részt vehessenek, közösséghez tartozhassanak.
(2) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének célja továbbá az is, hogy elősegítse a tagok között
a kisgyermekek gondozásához, neveléséhez kapcsolódó tudás- és ismeretanyag átadását, valamint
tapasztalatcserét, ezen túlmenően pedig hozzásegítse tagjait a kisgyermekek gondozását, nevelését érintő új
ismeret- és tudásanyag megszerzésének lehetőségéhez.
36. § A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete minden olyan tevékenységet gyakorolhat, amelyet jogszabály nem
tilt és egybeesik a 35. §-ban meghatározott célkitűzésekkel.
37. § A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének csak természetes személy tagjai lehetnek.
38. § A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjainak legalább 90%-a olyan természetes személy, aki nem
nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül.
39. § A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem lehet személyes közreműködést nem vállaló tagja.
40. § (1) A tagfelvételi kérelemben a tagságra jelentkező személynek (a továbbiakban: tagjelölt) nyilatkoznia kell
arról, hogy
a) a szövetkezet tagjává kíván válni,
b) nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül,
c) a szövetkezet alapszabályában foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el,
d) vállalja a szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést,
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e) vállalja a szövetkezet alapszabályában meghatározott vagyoni hozzájárulás teljesítését,
f ) a tagoknak biztosított előnyökkel élni kíván, a tagoknak biztosított szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, és
g) a tagsága létesítésének nincs akadálya, és személyes közreműködését a munkavégzésre irányuló jogviszonyára
vonatkozó szabályokkal összhangban fogja teljesíteni, ha egyébként munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
(2) A tagjelölt köteles az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat igazolni.
41. § (1) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének alapításakor, illetve belépéskor a tagsági jogviszony
létrehozatalának feltétele az alapszabályban meghatározott mértékű vagyoni hozzájárulás teljesítése, amely lehet
pénzbeli, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.
(2) A vagyoni hozzájárulás teljesítése feltételeinek részletszabályait az alapszabály tartalmazza.
(3) A vagyoni hozzájárulás teljesítésére az e §-ban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
az irányadóak.
42. § (1) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete célhoz kötött ismeretfejlesztési és edukációs alapot képez.
(2) Az ismeretfejlesztési és edukációs alap célja, hogy fedezetet nyújtson a szövetkezet tagjai számára
a kisgyermekek gondozására, nevelésére irányuló ismeret-, tudásanyag, valamint tapasztalat bővítésére és
megszerzésére, továbbá a tagok edukációjára.
(3) Az ismeretfejlesztési és edukációs alap a tagok között nem osztható fel.
(4) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli
megszűnése esetén – a hitelezőkkel való elszámolást követően – az ismeretfejlesztési és edukációs alapot
az alapszabály rendelkezése szerinti más kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének vagy szövetkezeti
érdekképviseleti szervezetnek adja át.
(5) Az ismeretfejlesztési és edukációs alap igénybevételére és felhasználására vonatkozó részletszabályokat
az alapszabályban kell meghatározni.
(6) Az ismeretfejlesztési és edukációs alapból nyújtott szolgáltatás a nyereségből való részesedésként és a tagsági
jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során nem vehető figyelembe.
(7) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. közösségi alapra irányadó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
43. § (1) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete által nyújtott szolgáltatásokért szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete az éves nettó árbevételének legalább 85%-át a tagok között
személyes közreműködésük arányában osztja fel.
44. § (1) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete közgyűlésén a vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül
minden tagnak egy szavazata van.
(2) A döntéshozatalra egyebekben az e §-ban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai irányadóak.
45. § (1) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete a tagjával tagsági megállapodást köt a személyes
közreműködés konkrét tartalmára, módjára és ellentételezésére vonatkozóan.
(2) A tagsági megállapodásban a szövetkezet tagját megillető ellentételezést akként kell meghatározni, hogy annak
arányosnak kell lennie a tag személyes közreműködésének mértékével, figyelemmel a 43. § (2) bekezdésére.
46. § (1) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja személyes közreműködését a kisgyermekkel otthon
lévők szövetkezete által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: külső szolgáltatás)
keretében is teljesítheti.
(2) A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony olyan sajátos jogviszony, amelynél a kisgyermekkel otthon
lévők szövetkezetének tagja személyes közreműködését külső szolgáltatás keretében teljesíti, és amelyre
a Ptk. megbízásra vonatkozó, valamint a munka törvénykönyvének e törvényben meghatározott szabályait és
a munkavédelemről szóló törvény irányadó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3) A külső szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és tagja közötti
külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján jön létre.
(4) A külső szolgáltatás nyújtása során a külső szolgáltatás fogadója a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
tagját közvetlenül utasíthatja. Az utasításadási jog kiterjed különösen a feladatteljesítés módjának, idejének és
ütemezésének meghatározására.
(5) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagja részére, ha a feladatteljesítés tartama a napi hat órát
meghaladja, napi húsz, ha a napi kilenc órát meghaladja, további napi huszonöt perc munkaközi szünetet kell
biztosítani. A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagja részére, ha két egymást követő napon végzi feladatát,
a napi munka befejezése és a következő napi munka megkezdése között legalább tizenegy óra pihenőidőt kell
biztosítani.
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(6) A külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítés tartamára járó, az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj
nem lehet alacsonyabb, mint az Mt. 153. §-ában foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározott
minimális összeg.
(7) A (3) bekezdés szerinti tagsági megállapodásnak tartalmaznia kell
a) a tag által vállalt feladatok körét,
b) a tagnak a külső szolgáltatás fogadójánál történő feladatteljesítése tartamára járó, az egyes feladatokhoz
kapcsolódó díj és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatás legkisebb összegét, valamint
c) a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és a tagja közötti kapcsolattartás módját a feladatteljesítéssel nem
járó időtartamra.
(8) A személyes közreműködés külső szolgáltatás keretében történő teljesítése megkezdésének feltétele, hogy
a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és a tag írásban megállapodjanak
a) a szolgáltatás fogadójának személyében,
b) a teljesítendő konkrét feladatban,
c) a tag díjának és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegében és az összeg kifizetésének időpontjában,
d) a feladat teljesítésének helyében, valamint
e) a feladat teljesítésének időtartamában.
(9) A külső szolgáltatás teljesítésében részt vevő tag károkozása vagy személyiségi jog megsértése esetén
a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és a külső szolgáltatás fogadójának megállapodása alapján
az alkalmazott károkozásáért való felelősség polgári jogi szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a harmadik
személynek okozott kárért vagy személyiségi jogsértésért a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és a külső
szolgáltatás fogadója egyetemlegesen felelnek.
(10) A külső szolgáltatás fogadója részére történő feladatteljesítés során a külső szolgáltatás teljesítésében részt
vevő tagnak okozott kárért vagy személyiségi jogai megsértéséért a szövetkezet és a szolgáltatás fogadója
egyetemlegesen felel.
47. § A szolgáltatás fogadója együttműködik a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetével, így különösen biztosítja
a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete képviselőjének a feladatteljesítés helyére történő belépést, tájékoztatja
a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét a feladatteljesítéssel kapcsolatos lényeges körülményekről.
48. § A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete közhasznú jogállású lehet.
49. § (1) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezeteinek érdekképviselete e törvény érdekképviseletre irányadó
szabályai szerint több szinten szerveződhet.
(2) Az érdekképviselet legfőbb feladata a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai érdekeinek védelme,
képviselete, érvényre juttatása, különös tekintettel a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tevékenységét
elősegítő jogalkotásban való közreműködésre.
(3) Az érdekképviseletnek kiemelt feladata az is, hogy a szövetkezetek közötti együttműködés nemzetközi
szövetkezeti alapelvére is figyelemmel működjön közre más szövetkezeti érdekképviseletekkel a tagjai javára.
(4) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben e törvény érdekképviseletre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
50. § A szövetkezetnek a nevében viselnie kell a „kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete” megnevezést.
51. § (1) Az állam a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tevékenységéhez szükséges és arányos mértékben
támogatást nyújthat.
(2) A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete működése során a céljai érvényre juttatásával közérdeket szolgál.
52. § A gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tag tagsági jogviszonya
megszűnik azon a napon, amelytől sem gyermekgondozási díjban, sem gyermekgondozást segítő ellátásban nem
részesül.
53. § A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetére a 35–52. §-ban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései és az I. Fejezet rendelkezései az irányadóak.”

11. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása
13. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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12. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása
14. §		
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Nem keletkezik az 1. § (1)–(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége − e tevékenysége, jogállása alapján szerzett
jövedelme tekintetében –]
„k) a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének a nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy
gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagjával fennálló jogviszonyára tekintettel.”

13. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény módosítása
15. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
6. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
[E törvény alapján biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő
b) szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében
személyesen közreműködik (a személyes közreműködést megalapozó jogviszonyra irányadó szabályok szerint), kivéve]
„bd) a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy
gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő, egyéb jogcímen – ide nem értve az f ) pont és a (2) bekezdés
szerint – biztosított tagját,”

14. Záró rendelkezések
16. §		
Ez a törvény 2021. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi LXXXV. törvényhez
Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.24. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.24. a) a szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi
nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének
a nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által
a személyes közreműködés ellenértékeként élelmiszer, a szociális szövetkezet, a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezete és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy
fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér
összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására
felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát;
b) a közhasznú jogállású szociális szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában rögzített közhasznú
céljával összhangban a szövetkezeti tag természetes személynek vagy közös háztartásban élő Polgári Törvénykönyv
szerinti hozzátartozójának, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában
rögzítettek szerint az öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagjának vagy közös
háztartásban élő Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának, továbbá a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezete által nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban
részesülő tagjának élelmiszer, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában legfeljebb
havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel,
mindkét esetben azzal, hogy az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított
javak értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában
a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni;”
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2. melléklet a 2021. évi LXXXV. törvényhez
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. mellékletének 14–16. pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„14. Az iskolaszövetkezetnek, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek, illetve a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezetének a Tbj. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottnak nem minősülő, a szövetkezetekről szóló
törvény szerinti tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja esetében – a 3. pontban foglaltaktól
eltérően – az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, továbbá a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezete az állami adó- és vámhatóság felé köteles a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás
megkötésének napján bejelenteni
14.1. az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, illetve a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének
adószámát,
14.2. az iskolaszövetkezeti, a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag, illetve a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezete tagja adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, továbbá iskolaszövetkezeti tag
esetén diákigazolványa számát, közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag esetén nyugdíjfolyósítási törzsszámát,
illetve kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének tagja esetén azt, hogy nem nagyszülőként részesül-e
gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban.
15. Az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, továbbá a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni a jogviszony megszűnését követő nyolc napon belül
az iskolaszövetkezeti, illetve közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag, továbbá a kisgyermekkel otthon lévők
szövetkezete tagjának jogviszonya megszűnésének napját. Jogutódlás esetén a 3.3. pontjában foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.
16. Az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, továbbá a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete
bejelentési kötelezettségét az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével azonos módon
16.1. elektronikus úton – a tárhelyen keresztül – vagy
16.2. telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon
teljesíti.”

2021. évi LXXXVI. törvény
egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról*
Az Országgyűlés elismerve és támogatva a karitatív szervezetek társadalomért, különösen a nehéz helyzetben lévő családokért
végzett szociális, segítő-szolgáltató, mentori tevékenységét, a következő törvényt alkotja:
1. §

(1) Az állam tulajdonában és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vagyonkezelésében lévő lakhatási célú és lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított ingatlanok – a fennálló
lakásbérleti jogviszonyokkal terhelten – e törvény alapján 2022. január 1. napjával ingyenesen, nyilvántartási
értéken történő átvezetéssel az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
MR Közösségi Lakásalap NKft.) tulajdonába adhatóak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról (a továbbiakban: ingyenes tulajdonba
adás) – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által előkészített javaslat alapján – a Kormány nyilvános
határozattal dönt.
(3) A (2) bekezdés szerinti ingyenes tulajdonba adás tekintetében nem kell alkalmazni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontját és (5)–(8) bekezdését.
(4) Az MR Közösségi Lakásalap NKft. az (1) bekezdés szerinti ingatlanok ingyenes tulajdonba adását követő két évig
a bérlő számára a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) alapján megkötött lakásbérleti
szerződésben meghatározottaknál hátrányosabb feltételeket nem határozhat meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Az ingatlanügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti tulajdonváltozást az illetékességi területén található lakóingatlanok
vonatkozásában a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság az (1) bekezdésre való
hivatkozást, a Kormány ingyenes tulajdonba adásról szóló határozatára való hivatkozást, a lakóingatlan helyrajzi
számát, a tulajdonszerző MR Közösségi Lakásalap NKft. adatait és a tulajdonba adott tulajdoni hányad mértékét
tartalmazó kérelme alapján jegyzi be.
(6) A (2) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok MR Közösségi Lakásalap NKft. általi értékesítése,
cseréje esetén az értékesítésből származó bevételt és az ingatlanok helyébe lépő vagyontárgyat az MR Közösségi
Lakásalap NKft. által végzett lakásgazdálkodási feladatok ellátására, valamint a meglévő ingatlanállomány
fejlesztésére kell fordítani.
(7) Az ingatlanok (6) bekezdés szerinti elidegenítése esetén a (4) bekezdés szerinti kötelezettség – a (4) bekezdés szerint
megállapított határidőig – az MR Közösségi Lakásalap NKft.-tól tulajdont szerző személyekre is kiterjed.
(8) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanvagyonhoz kapcsolódó szociális lakásgazdálkodás megvalósításáért és
fenntartásáért, az ingatlanok bérleti jogviszonyából fakadó feladatok ellátásáért, továbbá a Nemzeti Eszközkezelő
Programban részt vevő bérlőkért végzett szociális, segítő-szolgáltató tevékenységéért az MR Közösségi Lakásalap
NKft.-t közszolgáltatási szerződésben foglalt költségtérítés illeti meg.
2. §

(1) A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosítása keretében
a lakóingatlanoknak a részletvételi vásárlásával összefüggő, a 2018. évi CIII. törvény és végrehajtási rendelete szerinti
közszolgáltatási szerződésben meghatározott egyes lebonyolítói és követeléskezelői feladatokat – az MR Közösségi
Lakásalap NKft. feladatvállalása alapján – 2022. január 1-jétől az MR Közösségi Lakásalap NKft. látja el.
(2) Az (1) bekezdés szerint átvállalt lebonyolítói és követeléskezelői feladatok ellátásáért, valamint a részletvevőkért
végzett szociális, segítő-szolgáltató, mentori tevékenységéért az MR Közösségi Lakásalap NKft.-t közszolgáltatási
szerződésben foglalt költségtérítés illeti meg.
(3) A 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító, valamint az MR Közösségi Lakásalap NKft. a 2018. évi CIII. törvény és
végrehajtási rendeletében meghatározott feladatok ellátása céljából a részletvételi jogviszonnyal kapcsolatos
– a kezelésükben álló – személyes adatokat, az államot megillető követeléssel, valamint az államot megillető
jelzálogjoggal terhelt ingatlannal kapcsolatos adatokat és információkat egymásnak átadják. A 2018. évi
CIII. törvény szerinti Lebonyolító, valamint az MR Közösségi Lakásalap NKft. a részletvételi jogviszonyból eredő állami
követeléssel összefüggő adatokat a követelés megszűnését követő 8 évig kezeli.

3. §

(1) Az MR Közösségi Lakásalap NKft. az e törvény felhatalmazása alapján tulajdonba adott ingatlanokat, az azokkal
kapcsolatos ráfordításait, valamint az e törvény szerinti tevékenységéhez biztosított költségtérítést elkülönítetten
tartja nyilván, azokat az e törvényben meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.
(2) Az e törvény felhatalmazása alapján az MR Közösségi Lakásalap NKft. tulajdonába került ingatlanok és az 1. §
(6) bekezdése alapján azok helyébe lépő ingatlanok nem tartoznak az MR Közösségi Lakásalap NKft. csődvagyonába.
(3) Az MR Közösségi Lakásalap NKft. közhasznú tevékenységet végző szervezet.

4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 8. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

5. §

(1) Az e törvény szerinti állami feladatok átadásáról, az átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter 2021. december 31. napjáig gondoskodik.
(2) Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény 12. §-a szerinti fizetési haladékkal
érintett, 2021. december 31. napjáig megfizetett bérleti díj összege a magyar államot illeti meg, 2022. január 1-jét
követően megfizetett bérleti díj összege az MR Közösségi Lakásalap NKft.-t illeti meg.
(3) 2022. január 1-jén minden, az ingatlan átadással érintett bérleti jogviszonyból, valamint az ingatlan tulajdonba
adásból eredő jog és kötelezettség az MR Közösségi Lakásalap NKft.-re száll át, beleértve a 2022. január 1-je előtt
keletkezett követeléseket is.
(4) A 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító 2021. december 1-ig átadja az MR Közösségi Lakásalap NKft.-nek
a 2. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatai ellátásához szükséges 2. §
(3) bekezdésében foglalt adatokat.
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6. §		
Az 1. § (3) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
7. §		
Az 1. § (1)–(2) és (8) bekezdése, valamint 2. § (2) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz, amely az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtható.
8. §		
A 2018. évi CIII. törvény 10. alcíme a következő 22/B. §-sal egészül ki:
„22/B. § A 2022. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben az e törvénynek az egyes otthonteremtési állami feladatok
karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény 9. §-a hatálybalépését megelőző napon
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”
9. §		
Hatályát veszti a 2018. évi CIII. törvény
a)
1. § a)–d) és f )–h) pontja;
b)
2. § (1) bekezdés a) pontjában az „ , a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan” szövegrész;
c)
2. § (1) bekezdés b), e) és g) pontja;
d)
2. § (2)–(5) bekezdése;
e)
3. §-ában a „ , valamint a Lakástörvény 10. § (1) bekezdésében” szövegrész;
f)
4. § (1) és (4) bekezdése;
g)
III. fejezet 3. és 4. alcíme;
h)
7. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdése;
i)
IV. és V. fejezete;
j)
20. § (1) bekezdés a)–b), d)–e) és g)–j) pontja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2021. évi LXXXVII. törvény
a játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény
módosításáról*

1. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A hivatásos sportoló igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos közvetítői jutalék, a (3) bekezdés szerint
a sportszövetségnek fizetendő hozzájárulások, a 37/D. § (2) bekezdés szerinti költségtérítés, valamint a 37/D. §
(4) bekezdés szerinti nevelési hozzájárulás kivételével semmis minden olyan megállapodás, amely a hivatásos
sportolón, illetve a használati jogot ideiglenesen vagy véglegesen átruházó sportszervezeten kívül másnak biztosít
részesedést a játékjog használati jogának átruházásáért fizetett ellenértékből.”
2. §		
A Sporttv. 22. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség gondoskodik a sportágában
a játékosügynökök és játékosügynökségek tekintetében az V/A. Fejezet szerinti feladatok ellátásáról.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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3. §		
A Sporttv. 23. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség a játékosügynöki tevékenységre
szabályzatot alkot.”
4. §		
A Sporttv. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. FEJEZET
A JÁTÉKOSÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG
37/A. § E törvény alkalmazásában
a) játékosügynöki tevékenység: a hivatásos sportoló vagy a sportszervezet megbízása alapján és képviseletében
végzett közreműködői tevékenység a hivatásos sportoló játékjoga használatának sportszervezet általi megszerzése,
illetve a hivatásos sportoló és a sportszervezet közötti, sporttevékenység végzésére irányuló szerződés megkötése
érdekében,
b) játékosügynök: olyan sportszakember, aki játékosügynöki tevékenységet folytat, és a játékosügynökséggel
munkaviszonyban, tagsági vagy egyéb jogviszonyban áll,
c) játékosügynökség: olyan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 2. § m) pontja szerinti szolgáltató, amely játékosügynöki
tevékenységet folytat, ideértve a Szolgtv. 2. § e) pontja szerint játékosügynöki tevékenységet folytató szolgáltatót is.
37/B. § (1) A látvány-csapatsport sportágban kizárólag olyan játékosügynök, illetve játékosügynökség folytathat
játékosügynöki tevékenységet, aki vagy amely
a) a játékosügynöki tevékenység folytatását a Szolgtv. rendelkezéseinek megfelelően bejelentette,
b) a miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, és
c) megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek.
(2) A játékosügynöki tevékenység folytatása tekintetében a Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóság az adott sportágban működő országos sportági szakszövetség. Ha a játékosügynöki tevékenységet
a játékosügynök, illetve a játékosügynökség több, (1) bekezdés szerinti sportágban kívánja folytatni,
a játékosügynöki tevékenységet minden érintett országos sportági szakszövetség részére be kell jelenteni.
(3) Játékosügynöki tevékenységet játékosügynökként az folytathat, aki
a) büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
b) nem áll játékosügynöki tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
(4) Játékosügynöki tevékenységet játékosügynökségként az a vállalkozás folytathat, amely
a) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy megszüntetési eljárás alatt, adószáma
felfüggesztésre nem került és köztartozása nincsen, és
b) nem áll játékosügynöki tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés a játékosügynök esetében a Szolgtv.-ben foglaltakon túlmenően
tartalmazza a bejelentő természetes személyazonosító adatait.
(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés a játékosügynökség esetében a Szolgtv.-ben foglaltakon túlmenően
tartalmazza
a) – egyéni vállalkozó esetében – az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,
b) – egyéni vállalkozó esetében – az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,
c) az adószámát, a cégjegyzékszámát, és
d) a képviseleti jog gyakorlására jogosult személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási
helyét.
(7) Az a játékosügynök, aki egyéni cégként vagy egyéni vállalkozóként folytat játékosügynöki tevékenységet, és
játékosügynökségként a nyilvántartásba vételért az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a játékosügynökként
történő bejelentés esetén igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére nem köteles.
37/C. § (1) A 37/B. § (2) bekezdése szerinti országos sportági szakszövetség sportágában ellenőrzi a játékosügynöki
tevékenység megkezdésére és folytatására, a játékosügynök és a játékosügynökség működésére vonatkozó
szabályok betartását, és eljár e szabályok megsértése esetén.
(2) A 37/B. § (2) bekezdése szerinti országos sportági szakszövetség a Szolgtv.-ben meghatározott esetkörökön
túl a játékosügynökkel és a játékosügynökséggel szemben – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló
2017. évi CXXV. törvény szerint –
a) közigazgatási bírság,
b) tevékenység végzésétől történő eltiltás
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szankciót alkalmazhat, ha a játékosügynöki tevékenység megkezdésére és folytatására, a játékosügynök és
a játékosügynökség működésére vonatkozó szabályokat megsérti.
(3) A közigazgatási bírság az országos sportági szakszövetség bevételét képezi.
37/D. § (1) A látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség – ha azt a nemzetközi szövetség
szabályzata nem tiltja − egyszemélyes nonprofit gazdasági társaság formájában játékosügynökséget alapíthat.
A játékosügynökség e tevékenységéért közvetítői jutalékra jogosult, amelyet köteles az alaptevékenységével
összefüggő feladatok ellátására, az utánpótlás-nevelés támogatására, valamint a (4) bekezdésben meghatározott
célra fordítani.
(2) Ha
a) a látvány-csapatsport sportágban működik országos sportági szakszövetség által alapított játékosügynökség,
b) az országos sportági szakszövetség sportágába tartozó, a 28. életévét be nem töltött, kormányrendeletben
meghatározott sportszakmai teljesítményt elért hivatásos sportoló igazolására, átigazolására kerül sor, és
c) a b) pont szerinti igazolásra, átigazolásra nem az a) pont szerinti játékosügynökség közreműködésével kerül sor,
az országos sportági szakszövetség – kormányrendeletben meghatározott eljárásrend és mérték szerint –
költségtérítésre tarthat igényt a b) pont szerinti igazolásban, átigazolásban közreműködő játékosügynökségtől.
Az országos sportági szakszövetség a költségtérítés összegét az utánpótlás-nevelés támogatására, valamint
a (4) bekezdésben meghatározott célra köteles fordítani.
(3) Semmis minden olyan megállapodás, amely a hivatásos sportoló igazolásáért, valamint átigazolásáért fizetett
ellenérték meghatározott részét az országos sportági szakszövetség által a (2) bekezdés alapján megállapított
költségtérítésre figyelemmel állapítja meg.
(4) A hivatásos sportoló neveléséhez való hozzájárulásként
a) az országos sportági szakszövetség által alapított játékosügynökség az (1) bekezdés alapján megfizetett
közvetítői jutaléknak,
b) az országos sportági szakszövetség a (2) bekezdés alapján megfizetett költségtérítésnek
kormányrendeletben meghatározott részét köteles a hivatásos sportoló törvényes képviselőjének vagy, ha
a hivatásos sportoló nagykorú, az általa megnevezett szülőnek, örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülőnek
megfizetni.”
5. §		
A Sporttv. 77. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„p) sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a Foglalkozások Egységes Osztályozási
Rendszeréről (FEOR) szóló 7/2010. (IV. 23.) KSH közleménye szerinti sport-foglalkozást folytat, vagy
a sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel
kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, sportszakembernek minősül továbbá a sportszervezet és
a sportszövetség ügyintéző és képviseleti szervének vezetője. Sportszakember különösen a versenyző felkészítését
végző vagy azzal kapcsolatba hozható edző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a sportegészségügyi
szakember (pl. sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr) és a játékosügynök. A sportszövetség szabályzatában
határozza meg, hogy az adott sportágban kik minősülnek további sportszakembernek,”
6. §		
A Sporttv. „Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/P. §-sal egészül ki:
„78/P. § A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény
módosításáról szóló 2021. évi LXXXVII. törvénnyel megállapított 37/D. § (2) bekezdése és 37/D. § (4) bekezdés
b) pontja a 2021. december 31-ét követő igazolások, átigazolások esetében alkalmazandó.”
7. §

(1) A Sporttv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következő bt) és bu) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg)
„bt) a 37/D. § (2) bekezdés b) pontja szerinti sportszakmai teljesítményt, a 37/D. § (2) bekezdése szerinti
költségtérítés igénylésével és mértékével kapcsolatos szabályokat, valamint a 37/D. § (4) bekezdése szerinti nevelési
hozzájárulás mértékét,
bu) a játékosügynöki tevékenység megkezdésére és folytatására, a játékosügynök és a játékosügynökség
működésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a 37/C. § szerinti ellenőrzéssel és szankcionálással
összefüggő szabályokat, a kiszabható bírság mértékét, a bírság megfizetése módjának részletes szabályait.”
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(2) A Sporttv. 79. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Felhatalmazást kap a sportpolitikáért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel
egyetértésben rendeletben állapítsa meg a 37/B. § szerinti bejelentés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
mértékét, az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatos részletes szabályokat.”
8. §		
A Sporttv. a következő 83. §-sal egészül ki:
„83. § A játékosügynöki tevékenység szabályozásával összefüggésben a sportról szóló 2004. évi I. törvény
módosításáról szóló 2021. évi LXXXVII. törvénnyel megállapított 22. § (3b) bekezdése és V/A. Fejezet tervezetének
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
9. §		
Ez a törvény 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
10. §

(1) Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 2. és a 4. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2021. évi LXXXVIII. törvény
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról*

1. §		
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a következő 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § (1) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által vállalt, az alapul szolgáló pénzügyi kötelezettség 80%-át
meg nem haladó mértékű kezesség mögött – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)–(7) bekezdés
szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az állami viszontgarancia mértéke a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által – befektetési és beruházási
célú finanszírozáshoz kapcsolódóan – vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési
kötelezettség
a) hitel- és kölcsönügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 85%-a,
b) kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 100%-a.
(3) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával vállalkozások legfeljebb 25 év
lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, továbbá az általuk kibocsátott legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.
(4) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával alternatív befektetési alapok
által kibocsátott legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet.
(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) kötvény-tulajdonos.
(6) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség
állománya 2021. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.
(7) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az ezen ügyletekhez
kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani, és az Európai Unió által befogadott
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült éves Pénzügyi kimutatásaiban bemutatni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2021. évi LXXXIX. törvény
Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról*
1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
1. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1.
39. §-át megelőző alcím címében és a 39. § (2) bekezdésében a „Gazdaságvédelmi” szövegrész helyébe
a „Gazdaság-újraindítási” szöveg, és
2.
39/C. § (1) bekezdés i) pontjában a „Gazdaságvédelmi” szövegrészek helyébe „a Gazdaság-újraindítási” szöveg
lép.
2. §		
Hatályát veszti a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
1.
39/C. § (1) bekezdés e) pontja, és
2.
41. § (1) bekezdése.

2. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása
3. §		
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés h) pontjában a „normatív költségvetési
hozzájárulásokkal” szövegrész helyébe a „feladatalapú támogatásokkal” szöveg lép.
4. §

(1) Hatályát veszti a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés c) és k) pontja.
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
1.
139. § (1) bekezdés a) pontjában az „a költségvetési koncepciót,”, és
2.
140. § (1) bekezdés a) pontjában az „a költségvetéséről szóló koncepciót,”
szövegrész.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
5. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § f ) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„f ) helyi utazás: a település közigazgatási határán belül történő utazás, ha a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási
helye, illetve szállása és az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató telephelye ugyanazon településen található,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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6. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 21/A. §-át követő alcím helyébe
a következő alcím lép:

„Utazási költségtérítési támogatás
22. § (1) A járóbeteg-szakellátásra, fogászati szakellátásra, fekvőbeteg-gyógyintézetbe, gyógyászati ellátásra,
továbbá rehabilitációra beutalt, illetve ezen szolgáltatásokat beutaló nélkül igénybe vevő biztosítottat utazási
költségeihez támogatás illeti meg,
a) ha orvosszakértői vizsgálatra utalták vagy rendelték be, vagy
b) ha a szolgáltatás igénybevétele olyan egészségügyi szolgáltatónál történik,
ba) amely a biztosított területi ellátására kötelezett, vagy
bb) amely a ba) alpont szerinti egészségügyi szolgáltatónál a biztosított lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez,
illetve szállásához közelebb esik, ha az oda történő beutalásba a biztosított beleegyezett, illetve, ha az egészségügyi
szolgáltatást ott vette igénybe, vagy
c) a megfelelő feltételekkel rendelkező, bármely más – a biztosított lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez,
illetve szállásához legközelebb eső – egészségügyi szolgáltatóhoz történő beutalás, valamint a szolgáltatás ezen
egészségügyi szolgáltatónál történt igénybevétele esetén, ha az egészségügyi szolgáltató által nyújtott ellátás
biztosítására a b) pont szerinti egészségügyi szolgáltatók szakmai indokok alapján nem alkalmasak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez – a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási
helye, illetve szállása és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti távolság figyelembevételével – támogatás
abban az esetben vehető igénybe, ha az utazás Magyarország területén történik. Az egészségügyi szolgáltatóhoz
külföldi lakóhelyről vagy tartózkodási helyről utazó biztosítottak a lakóhelyükhöz vagy tartózkodási helyükhöz
legközelebb eső határátkelő és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti útvonalra jogosultak támogatásra.
A biztosított támogatásra nem jogosult, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve szállása és az egészségügyi
szolgáltató telephelye közötti közlekedése betegszállítás vagy mentés keretében valósult meg.
(3) A biztosított a gyógyászati segédeszköz próbájával, illetve kiszolgáltatásával kapcsolatos utazási költségeinek
támogatására akkor jogosult, ha a gyógyászati segédeszközt a lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve
szállásához legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződött
forgalmazónál szerzi be.
(4) A korai fejlesztést és gondozást, illetve a nem önkéntes pedagógiai szakszolgálati feladatellátást nyújtó
intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás vehető igénybe.
(5) A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat igénybevételével
kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás jár.
(6) Az utazási költségekhez nyújtott támogatás a külön jogszabályban foglaltak szerint illeti meg
a) a 16 éven aluli gyermek kísérőjét,
b) a 16 éven felüli biztosított kísérőjét, amennyiben egészségi állapota miatt a kíséretet az utazási költségtérítési
támogatásra vonatkozó igényt rögzítő egészségügyi szolgáltató szükségesnek tartja.
(7) Helyi utazás költségeihez támogatás nem vehető igénybe.
(8) Az utazási költségekhez nyújtott támogatás összegét külön jogszabály határozza meg.”
7. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(7) A 27. § (1) és (2) bekezdése szerinti ellátások költségeinek megtérítése iránti kérelem elbírálására a 61. §
rendelkezéseit kell alkalmazni. A 27. § (3) bekezdése szerinti ellátások költségeinek utólagos megtérítésére
vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető. A 27. § (6) bekezdése
szerinti ellátások költségeinek megtérítése iránti igény a külföldi gyógykezelés befejezésétől számított harminc
napon túl nem érvényesíthető.”
8. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 61. §-a a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Az Ákr. 40. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén az elektronikus úton benyújtott utazási
költségtérítési támogatás iránti kérelmet az egészségbiztosító automatikus döntéshozatali eljárásban bírálja el.”
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9. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 62. § (2a) és (2b) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(2a) Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmet a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes, magyarországi lakcím hiányában a fővárosban eljárásra jogosult egészségbiztosító bírálja el.
(2b) A (2a) bekezdés szerinti esetben az utazási költségtérítési támogatást az egészségbiztosító folyósítja.”
10. §		
Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 29. § (1) bekezdés c) pontja.

4. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló
2004. évi XXIX. törvény módosítása
11. §		
Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 125. §-a
a következő k) ponttal egészül ki:
(Az OLAF Koordinációs Iroda alapfeladatai körében:)
„k) eljár a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (3a) bekezdésében rögzített
információcserét biztosító nemzeti szervezetként, amelynek keretében továbbítja az OLAF – intézkedés
megfelelőségére és arányosságára vonatkozó – indokolást tartalmazó megkeresését az érintett szervezetek részére.”
12. §		
Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 138. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet összeegyeztethető szabályozást tartalmaz)
„b) az Európai parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendeletével az Európai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.”
13. §		
Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 148. §-ában
az „és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet”
szövegrész helyébe az „ , az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK,
Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az Európai
Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i
(EU, Euratom) 2020/2223 Európai Parlament és a Tanács rendelet” szöveg lép.
14. §		
Hatályát veszti az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
138. § (2) bekezdés c) pontja.

5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény módosítása
15. §

(1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A felügyelőbizottság a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység tevékenységére vonatkozóan
a) elfogadja a stratégiai ellenőrzési tervet, a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, azok módosításait, valamint
megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját,
b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzést végző személy vagy a belső ellenőrzést végző szervezeti
egység vezetője által tájékoztatásul megküldött jelentéseket, és a belső ellenőrzés tárgybeli tájékoztatására
alapozva ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását,
c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját,
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d) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására a belső ellenőrzési
kapacitás rendelkezésre állásának figyelembevétele mellett,
e) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására,
f ) ajánlásokat és javaslatokat dolgozhat ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett
vizsgálatok megállapításai alapján a belső ellenőrzés egyidejű tájékoztatása mellett, és
g) jóváhagyja a belső ellenőrzési alapszabályt, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet.”
(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói
tevékenységre szóló felkérés csak a felügyelőbizottság – a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső
ellenőrzési alapszabályában, illetve belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározott eljárásrend szerinti – előzetes
egyetértésével adható.”
16. §		
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény
1.
7/J. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében a „társaság kivételével” szövegrész helyébe a „társaság, valamint
az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság kivételével” szöveg, és
2.
7/J. § (2) bekezdésében a „felügyelőbizottság” szövegrész helyébe a „tulajdonosi joggyakorló, vagy
a felügyelőbizottság” szöveg
lép.

6. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
17. §		
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40. § (3) és (4) bekezdésében a „2022” szövegrész helyébe
a „2023” szöveg lép.

7. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
18. §

(1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott
feladat- és hatáskörökön túl:)
„j) kezdeményezheti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzést;”
(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdése a következő
k) ponttal egészül ki:
(A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott
feladat- és hatáskörökön túl:)
„k) a j) pont szerinti kincstári ellenőrzés eredményétől függően kezdeményezheti a helyi önkormányzat
gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél;”

19. §		
Hatályát veszti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés
a) pontjában a „féléves,” szövegrész.

8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
20. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 31/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetbe sorolt, az állam Polgári Törvénykönyv szerinti örökléséből
adódóan a fejezet költségvetési bevételi előirányzata javára elszámolandó, a tervezettet meghaladó bevétel
összegével a fejezet költségvetési kiadási előirányzatát a bevétel elszámolását megelőzően – a bevétel elszámolás
alátámasztottsága esetén – a fejezetet irányító szerv módosíthatja.”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 31/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A központi költségvetési szervnek nem minősülő, vonalas közlekedési infrastruktúrát működtető vagy
központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti központi
szolgáltató, vagy törvényben meghatározott építtetői feladatokat ellátó vagyonkezelő vagyonkezelésében álló,
állami tulajdonú,
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a) a vagyonkezelő feladatellátásához nem szükséges – a Vtv. 33. § (2) bekezdése alapján az éves költségvetési
törvényben meghatározott értékhatárt meg nem haladó egyedi, könyv szerinti bruttó értékű – immateriális
jószágoknak, tárgyi eszközöknek, készleteknek,
b) a hulladéknak nem minősülő vissznyereményi anyagoknak,
c) a bányászatról szóló törvény szerint ásványi nyersanyagnak minősülő anyagoknak
az állam nevében, a tulajdonosi joggyakorlóval kötött megbízási szerződés vagy törvény alapján történő
értékesítéséből származó bevétel kizárólag az államot illeti meg, amelyet a 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti
fejezetben kell elszámolni.”
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 31/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti értékesítési bevétel
a) a vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő állami vagyon értéke megőrzésének vagy gyarapításának, vagy
b) közszolgáltatási szerződés szerinti feladat teljesítése, vagy közszolgáltatási eszközállomány technológiai
korszerűsítését célzó beszerzés
céljára használható fel olyan módon, hogy az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési évben az elszámolt
bevétel mértékéig új kiadási előirányzat létrehozatalát vagy meglévő kiadási előirányzat növelését engedélyezheti
abban a költségvetési fejezetben, amely a cél finanszírozására szolgál.”
21. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §-a a következő (4e) bekezdéssel egészül ki:
„(4e) A Beruházási Alapból finanszírozott beruházások esetében a lebonyolító szerv az 1. § 15. pontjában
meghatározottakon túl – a (4d) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a fejezetet irányító szerv vezetője nevében és
megbízásából költségvetési évet követő évre vagy évekre szóló kötelezettséget vállalhat.”
22. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 37. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi ellenjegyzés nem érinti a kötelezettségvállalónak a kötelezettség vállalásából
származó polgári jogi és büntetőjogi felelősségét.”
23. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 38. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az utalványozás és az érvényesítés nem érinti a teljesítésigazolónak a kötelezettségvállalás teljesítésének
igazolásából származó polgári jogi és büntetőjogi felelősségét.”
24. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervhez,
a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, az elkülönített állami pénzalapok és
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szervéhez, az állam legalább többségi tulajdonában álló gazdasági
társasághoz, valamint az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságához költségvetési
felügyelőt rendelhet ki. Az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési felügyelő kirendeléséről
a) az érintett fejezetet irányító szerv vezetőjét,
b) többségi állami tulajdonban álló gazdasági társasághoz történő kirendelés esetén a tulajdonosi joggyakorlót,
c) a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságához történő
kirendelés esetén a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságot és annak a tulajdonosi joggyakorlóját
előzetesen tájékoztatja.”
25. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 44. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A központosított illetményszámfejtés igénybevételére az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezett által
a központosított illetményszámfejtő rendszerbe neki felróható okból történő valótlan, vagy három hónapot
meghaladó késedelemmel történő adatszolgáltatás esetén a kincstár a kötelezettel szemben határozatban
a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szabhat ki.”
26. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel létrejövő támogatási
jogviszony létesítésére irányuló eljárással és a támogató döntéseivel kapcsolatos jogviták eldöntése polgári peres
eljárásban kezdeményezhető.”
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27. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem minősül a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, támogatási céltól eltérő
felhasználásának, ha a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi
önkormányzat kedvezményezett a fejlesztési, beruházási céllal nyújtott költségvetési támogatásból származó
átmenetileg szabad pénzeszközt állampapír vásárlásával hasznosítja, feltéve, hogy a támogatási cél határidőben
történő megvalósulását ez nem veszélyezteti. A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és
az országos nemzetiségi önkormányzat kedvezményezett az így elért hozamot, kamatbevételt kizárólag
a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használhatja fel.”
28. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7a) A (7) bekezdés szerinti tevékenység végzésétől történő eltiltás időtartama
a) kérelemre, vagy továbbképzési kötelezettség nem teljesítése miatti nyilvántartásból való törlés esetén egy,
b) a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartásba vételt követően történő valótlan adatközlés, a nyilvántartásból
törlésre okot adó körülmény bejelentésének elmulasztása, a bejelentés elmulasztásának utólagos megállapítása
esetén három
évre szól.”
29. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kincstárban fizetési számlát kötelesek vezetni]
„h) a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH),”
[az a)–l) pont a továbbiakban együtt: kincstári körön kívüli számlatulajdonosok].
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § (4a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A kincstár fizetési számlát vezet)
„e) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány megbízása esetén a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítvány számára, valamint ha a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány
közfeladatként felsőoktatási tevékenységet végez, megbízása esetén az általa fenntartott felsőoktatási intézménye
számára is.”

30. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 100. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„100. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai javára elszámolandó, a kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében gazdasági
társaságban való érdekeltséget megtestesítő részvényt vagy üzletrészt, továbbá egyéb vagyont elfogadni csak
abban az esetben és mértékben lehet, ha a pénzbeli teljesítés nem, vagy csak részben lehetséges és annak
elfogadásával az MVH a vagyon értékesítési, bevételszerzési lehetőségeit mérlegelve egyetért.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyont az MVH részére készpénzes értékesítésre vagy az értékesítésig további
hasznosításra, illetve a vagyonelemként átvett követelést kezelésre és érvényesítésre át kell adni. Az átadó és
az MVH az átadáskor megállapodásban rendelkezik a vagyon értékesítése, hasznosítása, követelés kezelése és
érvényesítése során felmerülő költségekről.
(3) Az MVH az átadott vagyon értékesítéséből, hasznosításából, a követelés érvényesítéséből származó költségvetési
bevételnek a (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzített költségekkel csökkentett részét – az elkülönített
állami pénzalap esetén a központi támogatás arányában a központi költségvetést megillető hányad kivételével –
a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja fizetési
számlájára köteles átutalni.”
31. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az államháztartásért felelős miniszter a Kormány rendeletében meghatározott adatszolgáltatásra hívhatja
fel a kincstárnál vezetett fizetési számlával rendelkező helyi önkormányzatot, helyi nemzetiségi önkormányzatot,
társulást, térségi fejlesztési tanácsot a számlaállományára vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése érdekében.”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei önkormányzata a kincstár közreműködésével
a Kormány rendeletében meghatározott határidő lejártáig az ott meghatározott teljes adatkörre vonatkozóan
adatot szolgáltat a tárgyévet megelőző évben realizált helyi adók összegéről a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter által vezetett minisztérium és az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére,
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valamint a helyi adóbevételből – a megyei önkormányzat támogatásával – részesült települési önkormányzatok
számára az adott önkormányzatot érintő adatkörre vonatkozóan.”
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A tárgyévet megelőző év július 1-jén hatályos helyi iparűzési adórendelettel rendelkező települési
önkormányzat a Kormány rendeletében meghatározott határidő lejártáig a kincstár közreműködésével adatot
szolgáltat az iparűzési adóerő-képességet meghatározó iparűzési adóalap összegéről az államháztartásért felelős
miniszter által vezetett minisztérium részére.”
(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e §-ban meghatározottak teljesítése érdekében a kincstár okirati mintát, nyomtatványt, elektronikus űrlapot
alkalmazhat, illetve a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős
miniszter jóváhagyásával rendszeresíthet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott
bejelentések, kérelmek előterjesztésére. A kincstár a nyomtatványokról, elektronikus űrlapokról, elektronikus
nyomtatványkitöltő programokról, azok formájáról, tartalmáról, használatának, kitöltésének és benyújtásának
módjáról tájékoztatót tesz közzé.”
32. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdése a következő 32. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„32. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti rozsdaövezeti akcióterületen létesített
többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakások vásárlásához a központi költségvetésből vissza
nem térítendő állami támogatásként nyújtott adó-visszatérítési támogatásoknak a költségvetési támogatások
nyújtásának e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott rendjétől eltérő sajátos szabályait,”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek és a besorolás szempontjából statisztikai módszertani
vizsgálat alá vett jogi személyek megnevezését az államháztartásért felelős miniszter a Magyar Közlöny
mellékletét képező Hivatalos Értesítőben és a Kormány honlapján közzéteszi, valamint a besorolás tényéről értesíti
a kormányrendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett érintett szervezetet és a felette tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezetet.”

33. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a következő 111/C. §-sal egészül ki:
„111/C. § E törvénynek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2021. évi LXXXIX. törvénnyel megállapított 107. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatást első alkalommal
2021. július 20. napjától kell teljesíteni.”
34. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
6/B. § (3) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „jogszabály, vagy ha a fejezetet irányító szerv
vezetője jogalkotási joggal nem rendelkezik, az általa kiadott szabályzat” szöveg,
2.
6/B. § (3) bekezdésében és a 33. § (3) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „Gazdaságvédelmi” szövegrész
helyébe a „Gazdaság-újraindítási” szöveg,
3.
36. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és a 36. § (5a) bekezdésében a „több év vagy a költségvetési éven
túli év” szövegrész helyébe az „a költségvetési évet követő év vagy évek” szöveg,
4.
36. § (4a) bekezdés nyitó szövegrészében, és a 37. § (1) bekezdés b) pontjában a „több év vagy
a költségvetési éven túli év” szövegrész helyébe a „költségvetési évet követő év vagy évek” szöveg,
5.
36. § (4d) bekezdésében a „több évre vagy a költségvetési éven túli évre” szövegrész helyébe
az „a költségvetési évet követő évre vagy évekre” szöveg,
6.
37. § (1) bekezdés a) pontjában a „több év” szövegrész helyébe a „költségvetési évet követő év vagy évek”
szöveg,
7.
41. § (3) bekezdésében a „szervezetének juttatott támogatásokra.” szövegrész helyébe a „szervezetének
juttatott támogatásokra, valamint tanuló, hallgató részére foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló
kötelezettséget keletkeztető támogatási szerződés alapján nyújtott ösztöndíjakra, támogatásokra.” szöveg,
8.
44. § (1) bekezdésében a „teljesítése – ideértve a szakképzési hozzájárulás bevallási kötelezettségét is –,
továbbá” szövegrész helyébe a „teljesítése, továbbá” szöveg,
9.
65. § (1) bekezdésében a „köteles” szövegrész helyébe a „köteles, melynek megszegése esetén az érintett
személy eljárási bírsággal sújtható” szöveg,
10.
70. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „miniszter a” szövegrész helyébe a „miniszter által a” szöveg, és
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109. § (1) bekezdés 35. pontjában a „rendjét,” szövegrész helyébe a „rendjét, továbbá a központosított
illetményszámfejtő rendszerbe való adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hibás vagy
valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén kiszabható bírság mértékét és kiszabásának az elveit,”
szöveg

lép.
35. §

(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 58. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
36. § (1) bekezdésében az „és az (5) bekezdésben” szövegrész, és
2.
109. § (1) bekezdés 16. pontjában az „az 58. § (2) bekezdése szerinti önellenőrzési pótlék alapját, mértékét,
megállapításának és megfizetésének szabályait,” szövegrész.

9. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
36. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) A kormánytisztviselőt foglalkoztató közigazgatási szerv viseli az illetmény fizetési számlára történő
átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét azzal, hogy az illetmény külföldi fizetési számlára
történő utalása esetén az átutalás költsége a munkáltatói jogkör gyakorlójának erre irányuló döntése alapján
a kormánytisztviselőt terheli.”
37. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(4) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén a munkáltatónak úgy kell eljárnia, hogy
a kormánytisztviselő az illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen. Külföldi fizetési számlára utalása esetén
a munkáltató köteles eddig a napig az utalást kezdeményezni.”

10. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
38. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az e törvénynek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2021. évi LXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Mód2. tv.) módosított 68. § (4) bekezdésében foglaltakat
a 2021. év április 1. napjától teljesített hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettségre is alkalmazni kell.
A 2021. év április 1-jétől a Mód2. tv. hatálybalépéséig a hulladékgazdálkodási hatóság számlájára megfizetett
hulladéklerakási járulék a központi költségvetést illeti meg.”
39. §		
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 68. § (4) bekezdésében az „a hulladékgazdálkodási hatóság
számlájára” szövegrész helyébe az „az e célra vezetett központi költségvetési fizetési számlára” szöveg lép.

11. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása
40. §		
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 10. §
(3) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helybe a „tíz” szöveg lép.

12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása
41. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 26. §
(2) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg lép.
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13. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása
42. §		
Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CCLII. törvény 191. § (1) és (10) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg lép.

14. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása
43. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. §-a a következő 17a. ponttal
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„17a. nemzeti laboratórium: felfedező és kísérleti megközelítésű kutatásoknak új, nemzetközi dimenzióját nyitó,
együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtér a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági,
környezeti hasznosítására,”
44. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdése a következő
l) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„l) közfinanszírozású támogatás útján gondoskodik a nemzeti laboratóriumok hazai rendszerének kialakításáról és
működésük támogatásáról.”
45. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 21. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatási programokban kitűzött célok megvalósítását rendszeresen
értékelni kell. Az értékelést a támogató és a jogszabályban, támogatási szerződésben, támogatói okiratban
meghatározott személy végzi. Az értékelés során figyelembe kell venni, hogy
a) a 11. alcím szerint nyújtott támogatások esetén az alapkutatási tevékenység finanszírozási modelljét a bizalmi
elvre épülő, a bevont egyéni kutatói kiválósághoz, az elért teljesítményhez és a kutatás-fejlesztési eredmények
minőségi és mennyiségi jellemzőihez, ezek társadalmi, gazdasági hatásához kötött értékeknek megfelelő, a kutatási
programok finanszírozását hosszú távra, fenntartható módon, átfogó minőségbiztosítási rendszer keretében
érvényesített támogatás határozza meg,
b) a 12. alcím szerint nyújtott támogatások esetén az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés eredményeinek
piaci, kereskedelmi hasznosítását tükröző értékelési szempontokat is alkalmazni kell,
c) a 12/A. alcím szerint nyújtott támogatások esetén a kutatás és a kísérleti fejlesztés eredményeinek társadalmi,
gazdasági, környezeti hasznosítását, valamint a kialakított kutatás-fejlesztési együttműködések minőségét és
mennyiségét tükröző értékelési szempontokat is alkalmazni kell,
d) a kutatás-fejlesztési infrastruktúrák értékelési szempontjait – erre vonatkozó fogalmi rendszer és értékelési
módszertan alapján – a Kormány által kijelölt szerv által koordinált értékelő testület határozza meg.”
46. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 25. §-a a következő
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Kormány által kijelölt szerv az NKFI Alap Kutatási Alaprésze terhére finanszírozott pályázatok értékelésében
közreműködő értékelő testületek elnökei és tagjai, a szakértői csoportok elnökei és tagjai, valamint az anonim
szakértők e törvény szerinti feladatai ellátásával összefüggésben megismert személyes adatait az adatkezelés
céljának megvalósulásáig, de legkésőbb az érintettel létrejött jogviszonnyal kapcsolatos ügyiratok selejtezéséig
vagy levéltárba adásáig kezeli.”
47. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 27. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NKFI Alapból pályázat útján elnyert közfinanszírozási támogatás felhasználásáról és a kutatómunka
előrehaladásáról a kedvezményezettnek a pályázati kiírásban szereplő időtartamra figyelemmel, a támogatási
szerződésben előírt ütem szerint, be kell számolnia a Kormány által kijelölt szervnek, amely – szakértői vélemény
alapján – dönt a beszámoló elfogadásáról és ennek megfelelően a közfinanszírozási támogatás további
folyósításáról, szükség esetén a támogatási szerződés módosításáról vagy megszüntetéséről.”
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48. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 29. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NKFI Alap Innovációs Alaprésze terhére finanszírozott pályázatok kiírására, értékelésére, a támogatási döntés
meghozatalára a 25. §-ban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.”
49. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény a következő 12/A. alcímmel
egészül ki:

„12/A. Az NKFI Alap Nemzeti Laboratóriumok Alaprészének terhére nyújtott támogatások
29/A. § (1) Az NKFI Alap Nemzeti Laboratóriumok Alaprésze terhére nemzeti laboratórium létrehozatalára,
fejlesztésére, tevékenységére, valamint működésére nyújtható támogatás.
(2) Az NKFI Alap Nemzeti Laboratóriumok Alaprésze terhére a következő célokra nyújtható támogatás:
1. több régiót érintő, stratégiailag fontos országos kutatás-fejlesztési, valamint innovációs programokra,
2. ösztöndíjra, különös tekintettel fiatal kutatók tudományos tevékenységének elősegítésére,
3. publikálási támogatásra, ideértve a kiadványkészítés költségeinek támogatását,
4. a kutatáshoz szükséges szellemi termékekre, nyomtatott vagy elektronikus folyóiratokra, könyvekre,
adatbázisokra, azok előfizetési díjaira, tartalmak beszerzésére, licencdíjra, felhasználási vagy hozzáférési költségre
– ideértve a tudományos közleményekhez való szabad hozzáférést is,
5. a kutatás-fejlesztés, valamint innováció területén nemzetközileg is elismert szervezetek, vállalkozások
Magyarországra vonzására,
6. a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeinek hasznosításával kapcsolatos költségek fedezetének biztosítására,
7. a kutatás-fejlesztés és innováció eredményeként született új tudományos és technológiai eredmények
alkalmazásának elterjesztésére,
8. a kutatás-fejlesztés és innováció infrastrukturális feltételeinek biztosítására és fejlesztésére, ideértve a nemzetközi
kutatás-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő
részvételt,
9. a tudományos kutatáshoz a szükséges műszerek, berendezések és más eszközök beszerzésére, bérlésére,
hozzáférési díj biztosítására – ideértve a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés díját és
költségeit is –, személyi kiadások és járulékaik, valamint dologi és felhalmozási kiadások finanszírozására,
10. a kutatás-fejlesztést és innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hídképző és hálózatépítő tevékenységek,
innovációs inkubátorházak létrehozásának támogatására,
11. az innovációhoz kapcsolódó, az innovációt ösztönző kapcsolatok kialakulásának elősegítését célzó, az innovációs
eredmények ismertetésére szolgáló konferenciák és rendezvények tartására, szakkiállítások rendezésére,
12. az innováció ösztönzésére, valamint kutatás-fejlesztésre és innovációra irányuló tevékenységek folyó
ráfordításaira,
13. a nemzetközi innovációs, tudományos és technológiai együttműködés támogatására, ideértve a nemzetközi
pályázatoknál érvényesülő utófinanszírozással összefüggő likviditási problémák áthidalásának támogatását,
14. kutatás-fejlesztési és innovációs munkahelyek létrehozására, a kutatás-fejlesztés és az innováció emberi
erőforrásainak biztosítására és fejlesztésére, a kutató-fejlesztői utánpótlás és képzés, tehetséggondozás,
a kutató-fejlesztői, oktatói továbbképzés támogatására, a kutató-fejlesztők hazai és nemzetközi mobilitásának,
tapasztalatcseréjének, valamint az elismert hazatérő kutatók magyarországi innovációs területen történő szakmai
beilleszkedésének támogatására,
15. a hazai és külföldi tudományos és technológiai ismeretek megszerzésére, azok gyakorlati alkalmazására,
16. a szellemi tulajdon védelmére és hasznosítására,
17. külföldi kutatási infrastruktúra működtetésére, fejlesztésére, ha szerződés garantálja, hogy annak szolgáltatásait
magyarországi kutatóhelyek és vállalkozások is igénybe vehetik, valamint külföldi kutatási infrastruktúra
szolgáltatásainak igénybevételére,
18. nemzetközi együttműködés keretében kutatási infrastruktúra magyarországi létesítésére, valamint
Magyarországon létrehozott kutatási infrastruktúra működtetésére, fejlesztésére.
29/B. § (1) Az NKFI Alap Nemzeti Laboratóriumok Alaprésze terhére finanszírozott pályázatok kiírására, azok
értékelésére, a támogatási döntés meghozatalára – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a 25. §-ban
meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A pályázatok és a közfinanszírozású támogatásban részesült projektek tartalmi értékelésére a Kormány által
kijelölt szerv a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által meghatározott programirányítási rendszert
működtet. A programirányítási rendszer szerinti testületek elnökét és tagjait a tudománypolitika koordinációjáért
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felelős miniszter jelöli ki. Az értékelésben a programirányítási rendszer szerinti testületek mellett – a Kormány által
kijelölt szerv vezetőjének felkérése alapján – anonim szakértők közreműködhetnek.
29/C. § A Kormány által kijelölt szerv a programirányítási rendszer szerinti testületek elnökei és tagjai, valamint
az anonim szakértők e törvény szerinti feladatai ellátásával összefüggésben megismert személyes adatait
az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legkésőbb az érintettel létrejött jogviszonnyal kapcsolatos ügyiratok
selejtezéséig vagy levéltárba adásáig kezeli.”
50. §		
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
1.
11. § (3) bekezdésében az „és Kutatási” szövegrész helyébe a „ , Kutatási és Nemzeti Laboratóriumok” szöveg,
2.
24. § (1) bekezdésében a „terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési pályázatokhoz” szövegrész helyébe
a „Kutatási Alaprésze terhére” szöveg,
3.
25. § (1) bekezdésében a „terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési” szövegrész helyébe a „Kutatási Alaprésze
terhére finanszírozott” szöveg,
4.
25. § (4) bekezdésében az „Alapból meghirdetett kutatás-fejlesztési” szövegrész helyébe az „Alap Kutatási
Alaprészéből meghirdetett” szöveg,
5.
25. § (5) és (7) bekezdésében az „A kutatás-fejlesztési” szövegrész helyébe az „Az NKFI Alap Kutatási
Alaprészéből meghirdetett” szöveg,
6.
28. §-ában a „terhére a következő célokra nyújtható innovációs” szövegrész helyébe az „Innovációs Alaprésze
terhére a következő célokra nyújtható” szöveg, és
7.
29. § (2) bekezdésében az „innovációs” szövegrész helyébe az „NKFI Alap Innovációs Alaprésze terhére
finanszírozott” szöveg
lép.

15. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
51. §

(1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 163. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hivatásos állomány tagját foglalkoztató rendvédelmi szerv viseli az illetmény fizetési számlára történő
átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének költségét, azzal, hogy az illetmény külföldi fizetési számlára
utalása esetén az átutalás költsége a rendvédelmi szerv erre irányuló döntése alapján a hivatásos állomány tagját
terheli.”
(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 163. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén a rendvédelmi szervnek úgy kell eljárnia, hogy
a hivatásos állomány tagja az illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen. Külföldi fizetési számlára utalás
esetén a rendvédelmi szerv köteles eddig a napig az utalást kezdeményezni.”

52. §

(1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 289/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendvédelmi alkalmazottat foglalkoztató rendvédelmi szerv viseli az illetmény fizetési számlára történő
átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét, azzal, hogy az illetmény külföldi fizetési számlára
utalása esetén az átutalás költsége a rendvédelmi szerv erre irányuló döntése alapján a rendvédelmi alkalmazottat
terheli.”
(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 289/E. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén a rendvédelmi szervnek úgy kell eljárnia, hogy
a rendvédelmi alkalmazott az illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen. Külföldi fizetési számlára utalás
esetén a rendvédelmi szerv köteles eddig a napig az utalást kezdeményezni.”
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16. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása
53. §		
A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően
a) a sportról szóló törvény rendelkezései szerint – az ott meghatározott ügyekben – a Sport Állandó
Választottbíróság,
b) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény, valamint a termőföld
tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló
jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései szerint – az ott meghatározott
ügyekben – az agrárkamara által működtetett választottbíróság,
c) a koncesszióról szóló törvény és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló törvény
rendelkezései szerint – az ott meghatározott ügyekben – a Koncessziós Állandó Választottbíróság,
illetve az eljárási szabályzatuk szerint megalakított választottbírósági tanács jár el.”

17. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása
54. §

(1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 137. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv viseli az illetmény fizetési számlára történő
átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét, azzal, hogy az illetmény külföldi fizetési
számlára utalása esetén az átutalás költsége a munkáltatói jogkör gyakorlójának erre irányuló döntése alapján
a kormánytisztviselőt terheli.”
(2) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 137. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati
igazgatási szervnek úgy kell eljárnia, hogy a kormánytisztviselő illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen.
Külföldi fizetési számlára utalás esetén a kormányzati igazgatási szerv köteles eddig a napig az utalást
kezdeményezni.”

55. §		
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 251. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Igazgatónak az nevezhető ki, aki felsőfokú igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, védelmi igazgatási
menedzser vagy jogász szakképzettséggel vagy okleveles közigazgatási menedzser, okleveles közigazgatási
szakértő, vagy közgazdász szakképzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, államtudományi
okleveles mester szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel és legalább 5 év
közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik.”
56. §		
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 260. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hivatalvezető-helyettesnek az nevezhető ki, aki felsőoktatásban államtudományi, közigazgatási, rendészeti
és katonai képzési területen szerzett szakképzettséggel, jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettséggel,
valamint gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel, és közigazgatási szervnél vezetői
munkakörben vagy vezetői álláshelyen eltöltött legalább egy év gyakorlattal rendelkezik.”

18. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
2019. évi CVII. törvény módosítása
57. §

(1) A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 72. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv viseli az illetmény fizetési számlára történő
átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét, azzal, hogy az illetmény külföldi fizetési számlára
utalása esetén az átutalás költsége a köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv erre irányuló döntése
alapján a köztisztviselőt terheli.”
(2) A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 72. §
(6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az illetményt a tárgyhónapot követő ötödik napig ki kell fizetni, külföldi számla választása esetén ezen
határnapig el kell utalni.
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(7) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén a köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású
szervnek úgy kell eljárnia, hogy a köztisztviselő illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen. Külföldi fizetési
számlára utalás esetén a köztisztviselőt foglalkoztató különleges jogállású szerv köteles eddig a napig az utalást
kezdeményezni.”

19. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény
módosítása
58. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 154. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A NAV viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének
a költségét, azzal, hogy az illetmény külföldi fizetési számlára utalása esetén az átutalás költsége a NAV erre irányuló
döntése alapján a foglalkoztatottra terhelheti.”
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 154. §
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén a NAV-nak úgy kell eljárnia, hogy a foglalkoztatott
az illetményével a bérfizetési napon rendelkezhessen, készpénzkifizetés kézbesítés útján történő kifizetése esetén
pedig úgy kell eljárnia, hogy legkésőbb ugyanezen napon megtörténjen a készpénz feladása. Külföldi fizetési
számlára utalás esetén a munkáltató köteles ezen napig az utalást kezdeményezni.”
(3) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 154. §
(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, az illetmény
bankszámlára utalással történő kifizetése esetén a NAV-nak úgy kell eljárnia, hogy az érintett az illetményével
legkésőbb az ezt megelőző munkanapon rendelkezhessen, készpénzkifizetés kézbesítés útján történő kifizetése
esetén pedig úgy kell eljárnia, hogy legkésőbb ugyanezen napon megtörténjen a készpénz feladása. E rendelkezést
az illetmény külföldi fizetési számlára utalása esetén nem kell alkalmazni.”

20. A Felső-Szabolcsi Kórház fenntartóváltásával összefüggő vagyonátruházásra vonatkozó szabályok
59. §

(1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen
a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház (a továbbiakban: Görögkatolikus Metropólia) tulajdonába kerülnek
a Görögkatolikus Metropólia által ellátott közfeladatok ellátásának elősegítése céljából.
(2) Az 1. melléklet szerinti ingatlanokat a Görögkatolikus Metropólia a terhekkel együtt szerzi meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Görögkatolikus Metropólia az ingatlanokat terhelő
kötelezettségeket a 60. § (1) bekezdése szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

60. §

(1) Az 59. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas
szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)
készíti elő és köti meg. A szerződésekben az ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által
megállapított értéket kell megjelölni.
(2) Az 59. § (1) bekezdése szerinti, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva határozatlan
időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak a magyar állam javára
történő ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg az OKFŐ kérelmezi.

61. §

(1) Az 59. § (1) bekezdése szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami
tulajdonú és a Felső-Szabolcsi Kórház vagyonkezelésében álló ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok)
e törvény erejénél fogva a Görögkatolikus Metropólia tulajdonába kerülnek.
(2) Az (1) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó tulajdonosi joggyakorló
OKFŐ és az átvevő Görögkatolikus Metropólia képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési
értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
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(1) Az 1. mellékletben szereplő ingatlanok és a 61. § (1) bekezdése szerinti ingóságok vonatkozásában a Felső-Szabolcsi
Kórház és az OKFŐ között fennálló vagyonkezelési szerződés e törvény erejénél fogva megszűnik.
(2) Az 1. mellékletben szereplő ingatlanok vonatkozásában a Görögkatolikus Metropólia tulajdonjogának ingatlannyilvántartásba való bejegyzéséig a Görögkatolikus Metropóliát a közfeladatok ellátása érdekében ingyenes
használati jog illeti meg, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba nem szükséges bejegyezni.

21. Hatályba léptető rendelkezések
63. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 25. §, a 34. § 9. pontja, az 59–62. § és az 1. melléklet az e törvény kihirdetését követő tizenhatodik napon
lép hatályba.
(3) A 18. § 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) Az 53. § 2021. október 1-jén lép hatályba.
(5) Az 5–10. §, a 15. §, a 20. § (2) és (3) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 30. §, a 31. § (2) bekezdése és a 43–50. §
2022. január 1-jén lép hatályba.
(6) A 2. § és a 34. § 8. pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

22. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
64. §		
E törvény
1.
18. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése, és
2.
60. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

23. Az Európai Unió Jogának való megfelelés
65. §		
E törvény 11–14. §-a a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés
és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló
2020. december 23-i (EU, Euratom) 2020/2223 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2021. évi LXXXIX. törvényhez
A

B

C
MAGYAR ÁLLAM

D

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

1.

Kisvárda

3553/16

1/1

2.

Kisvárda

3545/17

1/1

Kivett parkoló

3.

Kisvárda

1284/1

1/1

Kivett orvosi rendelő

4.

Kisvárda

3553/3

1/1

Kivett vízmű

5.

Kisvárda

2444/38

1/1

Kivett beépített terület

6.

Kisvárda

2444/38/A/1

1/1

lakás

7.

Kisvárda

2444/38/A/2

1/1

lakás

8.

Kisvárda

2444/38/A/3

1/1

lakás

9.

Kisvárda

2444/38/A/4

1/1

lakás

10.

Kisvárda

2444/38/A/5

1/1

lakás

11.

Kisvárda

2444/38/A/6

1/1

lakás

12.

Kisvárda

2444/38/A/7

1/1

lakás

13.

Kisvárda

2444/38/A/8

1/1

lakás

14.

Kisvárda

2444/38/A/9

1/1

lakás

15.

Kisvárda

2444/38/A/10

1/1

lakás

16.

Kisvárda

2444/38/A/11

1/1

lakás

17.

Kisvárda

2444/38/A/12

1/1

lakás

18.

Kisvárda

2444/38/A/13

1/1

lakás

19.

Kisvárda

2444/38/A/14

1/1

lakás

20.

Kisvárda

2444/38/A/15

1/1

lakás

21.

Kisvárda

2444/38/A/16

1/1

lakás

22.

Kisvárda

2444/38/A/17

1/1

lakás

23.

Kisvárda

2444/38/A/18

1/1

lakás

24.

Kisvárda

2444/38/A/19

1/1

lakás

25.

Kisvárda

2444/38/A/20

1/1

lakás

26.

Kisvárda

2444/38/A/21

1/1

garázs

27.

Kisvárda

2444/38/A/22

1/1

garázs

28.

Kisvárda

2444/38/A/23

1/1

garázs

29.

Kisvárda

2444/38/A/24

1/1

garázs

30.

Kisvárda

3553/6

1/1

Kivett beépítetlen terület

TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

Kivett kórház

5036

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a nyelvvizsga letétele alóli mentességről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az a hallgató, aki 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél
kiadásának előfeltételéül a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (1) bekezdésében, valamint
a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.
2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
a felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő
megtartásának szabályairól
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 6/C. §-ától eltérően a felsőoktatási intézmény
által szervezett diplomaátadó rendezvény (a továbbiakban: diplomaátadó rendezvény) az e rendeletben
meghatározott szabályok szerint megszervezhető, illetve megtartható.
(2) A diplomaátadó rendezvény helyszínét, illetve az azon egy időben jelenlévő személyek maximális létszámát
a szervező felsőoktatási intézmény rektora határozza meg.
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(3) A diplomaátadó rendezvényen bárki életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehet,
a diplomaátadó rendezvény helyszínén megengedett a tartózkodás.
(4) A szervező felsőoktatási intézmény rektora a koronavírus-világjárvány terjedésének megakadályozása céljából
a diplomaátadó rendezvényen betartandó magatartási szabályokat állapíthat meg.
(5) A rektor a diplomaátadó rendezvényen résztvevőket a (4) bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. A feltételek
betartatása a rektor felelőssége.
2. §

(1) A felsőoktatási intézmény tisztavató ünnepsége a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. §-ától eltérően
az e rendeletben meghatározott szabályok szerint megszervezhető, illetve megtartható.
(2) A tisztavató ünnepség megtartásához szükséges feltételeket a felsőoktatási intézmény mint a rendezvény
szervezője (a továbbiakban: rendezvényszervező) biztosítja.
(3) A tisztavató ünnepségen bárki életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehet, a tisztavató
ünnepség helyszínén megengedett a tartózkodás.
(4) A rendezvényszervező a koronavírus-világjárvány terjedésének megakadályozása céljából a tisztavató ünnepségen
betartandó magatartási szabályokat állapíthat meg.
(5) A rendezvényszervező a tisztavató ünnepségen részt vevőket a (4) bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja.
A feltételek betartatása a rendezvényszervező felelőssége.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló
62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A költségvetési támogatás mértéke)
„e) a 4. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenység esetében, ha a támogatás igénylője egyéb
szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység ellátását is vállalja, a d) pontban meghatározott költségvetési
támogatás összegének kétszerese.”
(2) Az R. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Egyéb szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység ellátásának vállalása esetén az (1) bekezdés
b) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e szolgáltatás ellátásához szükséges
eszközbeszerzés esetén a költségvetési támogatás mértéke az elszámolható költség legfeljebb 100%-a.”
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2. §		
Az R. V. Fejezete a következő 20/A. alcímmel egészül ki:

„20/A. Átmeneti rendelkezések
32/A. § E rendeletnek a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló
62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 352/2021. (VI. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.)
megállapított 5. § (1) bekezdés d) és e) pontját, valamint 5. § (1a) bekezdését a Módr1. hatálybalépését megelőzően
benyújtott, és még el nem bírált támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „tevékenység esetében legfeljebb” szövegrész helyébe a „tevékenység
esetében – az e) pontban foglaltak kivételével – legfeljebb” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről
A Kormány
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 37. és 38. pontjában, valamint
a 110/A. § a) pont af ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. §, a 7. § és a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 12. § és a 16. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (2) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 17–19. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya a Magyarország területén meteorológiai tevékenységet folytató természetes és jogi személyekre,
állami szervekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetekre terjed ki.
(2) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában e rendelet hatálya kiterjed a nemzetközi szerződésekből
adódó meteorológiai feladatok ellátására.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
hiteles meteorológiai adat: minőségirányítási rendszerrel rendelkező szervezet által működtetett kalibráló
laboratóriumban rendszeresen ellenőrzött és kalibrált meteorológiai mérőeszközzel mért vagy abból
származtatott meteorológiai adat, ha biztosított a mérőeszköz nemzeti és nemzetközi etalonokra történő
visszavezetettsége, és ha a mérőeszköz, valamint telepítési körülményei megfelelnek az (EU) 2017/373
bizottsági végrehajtási rendeletben, és a Meteorológiai Világszervezet (a továbbiakban: WMO) és
a Nemzetközi Polgári Repülési Egyesület (ICAO) szakmai ajánlásaiban megfogalmazott előírásoknak;
b)
hivatalos meteorológiai információ: a nemzeti meteorológiai adatbázisból származó hiteles meteorológiai
adat és meteorológiai információ;
c)
meteorológiai adat: minden olyan, a meteorológiai tevékenység végzése során megfigyelt, mért, valamint
az ezekből származtatott, mennyiségileg meghatározott adat, amelynek tárgya a légkör, a levegő, valamint
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d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
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a természetes felszín és a talaj legfelsőbb rétegeinek a légkörre és a levegőre hatással lévő eleme és az ezek
közti kölcsönhatások állapota;
meteorológiai előrejelzés: meghatározott jövőbeli időszakra vagy időpontra vonatkozó, a várható
meteorológiai viszonyokat leíró információ;
meteorológiai információ: meteorológiai adat felhasználásával készített következtetés az időjárás, az éghajlat
és a levegőkörnyezet múltbeli, fennálló vagy várható állapotára vonatkozóan;
meteorológiai infrastruktúra: a meteorológiai adat és információ előállítására alkalmas mérő, megfigyelő,
infokommunikációs, adatfeldolgozó, megjelenítő, archiváló és szolgáltató rendszer;
meteorológiai mérőeszköz: valamely meteorológiai adat mérésére alkalmas mérőeszköz;
meteorológiai szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése
érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett, meteorológiai tevékenységre irányuló gazdasági
tevékenység;
meteorológiai szolgáltató: Magyarország területén meteorológiai szolgáltatási tevékenységet folytató
természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá állami
szerv;
meteorológiai veszélyjelzés: élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető időjárási jelenségre vonatkozó
meteorológiai információ;
nemzeti meteorológiai adatbázis: az állam tulajdonát képező, meteorológiai adatokat, információkat
tartalmazó, ellenőrzött adatbázis.

3. Meteorológiai tevékenységek
3. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 36/A. §-ában
meghatározott meteorológiai tevékenység célja, hogy a légkörben lezajló folyamatok és jelenségek feltárásával
a légkör múltbeli, fennálló és várható jövőbeni állapotáról hiteles, szakszerű és széles körű tájékoztatást nyújtson.
(2) Meteorológiai tevékenységnek minősül
a)
a meteorológiai adatok előállítására alkalmas rendszerek üzemeltetése, meteorológiai adatok begyűjtése,
szűrése, feldolgozása, nemzetközi meteorológiai adatok és meteorológiai információk cseréje, beszerzése;
b)
a légkör és a levegő állapotával, jellemzőivel, az ott lezajló jelenségekkel összefüggő adatok rendszerezése
alapján meteorológiai adatok adatbázisba rendezése, archiválása, meteorológiai adatok és meteorológiai
információk minőség-ellenőrzése, kutató- és fejlesztőtevékenység folytatása;
c)
a meteorológiai információk előállítása, kutató- és fejlesztőtevékenység folytatása.

4. Az állami meteorológiai tevékenység
4. §		
Az állami meteorológiai tevékenység körében ellátandó feladatok:
a)
a nemzeti meteorológiai adatbázisra támaszkodó elemző, értékelő és előrejelző rendszer működtetése,
meteorológiai adatok és meteorológiai információk előállítása;
b)
a meteorológiai tevékenységek során előállított meteorológiai adatok és meteorológiai információk
közzététele;
c)
a polgári és állami célú repülések végrehajtásához szükséges speciális meteorológiai adatok és meteorológiai
információk előállítása;
d)
az állami rendezvények és programok meteorológiai támogatása.

5. Az Országos Meteorológiai Szolgálat
5. §

(1) Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) mint Magyarország nemzeti meteorológiai szolgálata
meteorológiai tevékenységgel összefüggő állami feladatokat lát el. Az OMSZ a környezetvédelemért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési
szerv.
(2) Az OMSZ működési területe az ország egész területére kiterjed, tevékenysége alapján a kormányzati igazgatásról
szóló 2018. évi CXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) és c)–g) pontja szerinti típusokba tartozik.
(3) Az OMSZ-t elnök vezeti.
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6. Az OMSZ feladat- és hatásköre
6. §

(1) A Kvt. 38/A. §-ában meghatározott állami meteorológiai tevékenységen túl a 4. § szerinti állami feladatokat az OMSZ
látja el.
(2) Az OMSZ
a)
a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban földfelszíni, magaslégköri és távérzékelési – általános és
szakirányú – meteorológiai mérő, észlelő, távközlési és adatfeldolgozó rendszert üzemeltet, tart fenn és
fejleszt;
b)
a mérések és észlelések alapján meteorológiai és levegőkörnyezeti adatokat gyűjt, feldolgoz, valamint
nemzetközi megállapodásai alapján mért, megfigyelt és származtatott adatokat nemzetközi szervezeteknek
átad, azoktól átvesz, cserél;
c)
meteorológiai információkat állít elő, meteorológiai előrejelzéseket készít, és ezeket nemzetközi
megállapodások alapján nemzetközi szervezeteknek átadja, azoktól meteorológiai információkat,
meteorológiai előrejelzéseket vesz át;
d)
a meteorológiai adatokat és meteorológiai információkat rendszerezve, a nemzeti meteorológiai
adatbázisban tárolja és archiválja;
e)
a számítások és elemzések alapján a meteorológiai folyamatokról, a szélsőséges időjárási helyzetekről, a főbb
éghajlati tényezőkről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig a miniszter részére jelentést készít;
f)
hivatalból és haladéktalanul meteorológiai adatokat, meteorológiai információkat és meteorológiai
előrejelzéseket szolgáltat, továbbá számításokat és elemzéseket végez a lakosság és az intézkedésre
feljogosított szervek részére,
fa)
az élet-, egészség- és vagyonvédelmi,
fb)
a katasztrófavédelmi,
fc)
honvédelmi,
fd)
a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, a vízkárelhárítást érintő
intézkedések meghozatalához a szélsőséges meteorológiai jelenség, folyamat okozta veszélyhelyzet,
környezeti katasztrófa, valamint az ipari, nukleáris baleset megelőzése, elhárítása, bekövetkezésük esetén
azok megszüntetése, felszámolása érdekében;
g)
a közvélemény tájékoztatása érdekében internetes honlapot üzemeltet, amelyen meteorológiai adatokat és
meteorológiai információkat tesz közzé;
h)
előkészíti a nemzetközi szerződésekből eredő jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében
a környezeti levegő minőségének állapotára vonatkozó adatokat, valamint az ilyen jellegű kötelezettségek
teljesítése érdekében az üvegházhatású gázokra és a légszennyező anyagokra vonatkozó emissziós leltárt
készít és vezet.
(3) Az OMSZ a (2) bekezdésben foglalt feladatainak magas színvonalú ellátása érdekében kutató-fejlesztő
tevékenységet folytat.

7. Az OMSZ gazdálkodása
7. §

(1) Az OMSZ – a 6. § (2) bekezdésében foglalt feladatainak ellátását nem veszélyeztetve – kérelem alapján és ellenérték
fejében alaptevékenységét kiegészítő szolgáltatási és vállalkozási tevékenységet végezhet, melynek során
a)
adatokat gyűjt, elemzéseket, számításokat készít, és
b)
a meteorológiai tevékenységgel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek ellenértéke az OMSZ bevételét képezi.

8. §

(1) Az OMSZ feladatainak és tevékenységeinek ellátásához
a)
a 6. § (2) bekezdése esetén az állami költségvetési támogatás éves előirányzatából;
b)
a 6. § (3) bekezdése esetén az állami költségvetési támogatás éves előirányzatából, valamint a hazai és
nemzetközi pályázatok útján elnyert támogatásokból;
c)
a 12. § esetén az érintett szervekkel kötött külön megállapodásokból, jogszabály alapján fennálló fizetési
kötelezettségből
származó bevételeket használja fel.
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(2) Az OMSZ a 6. §-ban foglalt feladatainak ellátásához az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott bevételeken
felül a 7. § (1) bekezdése szerinti tevékenységekből származó bevételt, valamint a központi költségvetésről szóló
törvény szerinti egyéb bevételeket használhatja fel.

8. A meteorológiai szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szabályok
9. §		
Meteorológiai szolgáltatási tevékenységet folytathat
a)
az a természetes személy, aki okleveles meteorológus végzettséggel rendelkezik; továbbá
b)
az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a tevékenysége végzése
céljából okleveles meteorológus végzettséggel rendelkező személyt munkaviszony keretében foglalkoztat,
vagy ilyen személlyel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

9. A nemzeti meteorológiai adatbázis
10. §

(1) A nemzeti meteorológiai adatbázis adatgazda-feladatait az OMSZ látja el.
(2) A nemzeti meteorológiai adatbázisba – hiteles meteorológiai adatok esetében a hiteles nemzeti meteorológiai
adatbázisba – Magyarország területén meteorológiai tevékenységet folytató által mért meteorológiai adatok és
előállított meteorológiai információk eljuttathatók. Az adatok adatbázisba juttatásának, kezelésének és további
felhasználhatóságának módját az érintettek megállapodásban rögzítik.
(3) A nemzeti meteorológiai adatbázis hiteles meteorológiai adatokat tartalmazó része, a hiteles meteorológiai
adatbázis a nemzeti adatvagyon részét képezi.
(4) Az OMSZ a nemzeti meteorológiai adatbázisból meteorológiai adatokat, meteorológiai információkat szolgáltat.
(5) Az OMSZ a nemzeti meteorológiai adatbázisban lévő meteorológiai adatokat, információkat elektronikus
közzététellel, a meteorológiai közadat portálon nyilvánossá teszi.
(6) Az az állami szerv, amely a feladatai ellátásához állami támogatással létrehozott és fenntartott meteorológiai
mérőhálózattal rendelkezik – különös tekintettel a hidrometeorológiai és radiológiai mérőhálózatokra –, az általa
mért meteorológiai adatokat az OMSZ által fenntartott nemzeti meteorológiai adatbázisba, hiteles meteorológiai
adatok esetében a hiteles nemzeti meteorológiai adatbázisba eljuttatja, kivéve, ha az nemzetbiztonsági vagy
honvédelmi érdeket sértene. Az adatok adatbázisba juttatásának, kezelésének és további felhasználhatóságának
módját az érintettek megállapodásban rögzítik.
(7) Az állami szervek és az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek feladataik ellátásához a nemzeti meteorológiai
adatbázisból származó, továbbá a nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdekből a nemzeti meteorológiai
adatbázisba, hiteles meteorológiai adatok esetében a hiteles nemzeti meteorológiai adatbázisba nem továbbított
meteorológiai adatokat és meteorológiai információkat vehetik igénybe.
(8) A meteorológiai közadat portálon nyilvánossá tett meteorológiai adatok és meteorológiai információk ingyenesen
felhasználhatók. Amennyiben állami szerv, állami tulajdonú gazdálkodó szervezet vagy a 9. §-ban meghatározott
követelményeknek megfelelő meteorológiai szolgáltató az adatok felhasználásával egyedi, hozzáadott értéket
tartalmazó szolgáltatást végez, a hozzáadott érték előállításának költségét jogosult a felhasználótól igényelni.

10. Nyilvánosság tájékoztatása
11. §

(1) A nyilvánosság meteorológiai tájékoztatása során a meteorológiai szolgáltató feladata a gyors, pontos tájékoztatás
nyújtása a felhasznált meteorológiai adatok és információk forrásának megjelölésével.
(2) A nyilvánosság meteorológiai tájékoztatására irányuló tevékenység során a természetes és jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a meteorológiai adatokat – amennyiben azok nem
felelnek meg a hiteles meteorológiai adat követelményeinek – az adatok minőségét a „nem hiteles adat” kifejezés
használatával megjelölve teszi elérhetővé és szolgáltatja.
(3) Magyarország területére meteorológiai veszélyjelzést az OMSZ adhat ki. A meteorológiai veszélyjelzés kiadásának
és visszavonásainak feltételrendszerét a WMO ajánlásainak figyelembevételével az OMSZ vezetője belső
utasításban szabályozza. Kivételt képeznek ez alól az egyéb állami szervek saját hatáskörben készített meteorológiai
veszélyjelzései.
(4) Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet vagy katasztrófaveszély időszakában a meteorológiai
adatokra és meteorológiai információkra vonatkozó, élet- és vagyonvédelmet érintő lakossági tájékoztatás kiadása
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az OMSZ feladata, együttműködve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben nevesített szervekkel.

11. Repülésmeteorológia
12. §

(1) A Kormány az 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke szerinti meteorológiai szolgáltatóként
a polgári célú meteorológiai megfigyelőállomás (MWO) funkció ellátására Magyarország légterében, a repülőtéri
meteorológiai iroda (AMO) és a légiforgalmi meteorológiai állomás (AMS) funkciók ellátására – a Budapest Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér és légtere kivételével – az OMSZ-t jelöli ki.
(2) A Magyar Honvédség meteorológiai egységei a honvédelmi célú speciális meteorológiai feladatok ellátását,
az állami célú repülések meteorológiai kiszolgálását az OMSZ meteorológiai infrastruktúrájához, hivatalos
meteorológiai információihoz történő, együttműködési megállapodásban rögzített hozzáférés biztosításával végzik.
(3) Az OMSZ a repülésmeteorológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló rendelet szerint
repülésmeteorológiai szolgáltatást végez, továbbá együttműködik a Magyar Honvédséggel a meteorológiai adatok
és információk kölcsönös rendelkezésre bocsátása, a kölcsönös tájékoztatás és a 6. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti
események megelőzésének és felszámolásának érdekében.

12. Nemzetközi együttműködés
13. §

(1) Az OMSZ Magyarország tagsága alapján a nemzetközi együttműködésekből adódó kötelezettségek ellátása
érdekében részt vesz
a)
a WMO;
b)
a Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központjának (ECMWF) és
c)
a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetének (EUMETSAT)
munkájában, ellátja Magyarország képviseletét a nemzetközi megállapodások szerinti nemzetközi szervezetekben,
továbbá gondoskodik a nemzetközi szervezetek Magyarországot érintő határozatainak végrehajtásáról.
(2) Az OMSZ vezetője az OMSZ-re vonatkozóan – nemzetközi szerződésnek nem minősülő – nemzetközi
megállapodásokat köt.
(3) A miniszter – a központi költségvetés tervezése során – gondoskodik a Magyarország nemzetközi meteorológiai
együttműködésekben való kötelezettségeiből adódó tagsági díjak biztosításáról.

13. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) A 16. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

15. §

(1) E rendelet
a)
a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló,
2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
b)
az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) szóló 911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a GMES-felhasználókra vonatkozó nyilvántartásba vételi és engedélyezési feltételek és a különös
GMES-adatokhoz és a GMES-szolgáltatásokból származó információkhoz való hozzáférés korlátozására
vonatkozó kritériumok meghatározása révén történő kiegészítéséről szóló, 2013. július 12-i 1159/2013/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;
c)
a Kopernikusz-program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2014. április 3-i 377/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;
d)
a légiforgalmi szolgáltatást/légi navigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat
és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint
a 482/2008/EK rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet
hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei
(EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet
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a)

a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
c)
az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i
2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
d)
a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
16. §		
A 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány az 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikke szerinti meteorológiai
szolgáltatóként a polgári célú meteorológiai megfigyelőállomás (MWO), a repülőtéri meteorológiai iroda (AMO) és
a légiforgalmi meteorológiai állomás (AMS) funkciók ellátására Magyarország légterében az OMSZ-t jelöli ki.”
17. §		
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése a következő
s) ponttal egészül ki :
(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséért felelős hatóságként)
„s) a környezetvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a meteorológiai
szolgáltatási tevékenység tekintetében az Országos Meteorológiai Szolgálatot”
(jelöli ki.)
18. §		
A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
19. §		
A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés l) pontjában az „esetében az” szövegrész helyébe az „esetében
az s) pontban meghatározott kivétellel az” szöveg lép.
20. §		
Hatályát veszti az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelethez
A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 41. sorral egészül ki:
(Sorszám

41.

Szabályozott szakma megnevezése

Okleveles meteorológus

Hatóság kijelölése, amelyhez a bejelentést meg kell tenni)

Országos Meteorológiai Szolgálat
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A Kormány 354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d) és
m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 199/D. §-sal egészül ki:
„199/D. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 354/2021. (VI. 24.) Korm. rendelettel megállapított 70. § (1) bekezdését,
70. § (2) bekezdés b) pontját és 73. § (1) bekezdés e) pont eg) alpontját a 2022. január 1-jén véglegessé vált
határozattal le nem zárt ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
A Gyer.
a)
69. § (3) bekezdés a) pontjában az „a), b) és e) pontja” szövegrész helyébe az „a) és b) pontja” szöveg,
b)
69. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában a „6 hónapnál” szövegrész helyébe a „3 hónapnál” szöveg,
c)
70. § (1) bekezdésében a „6 havi” szövegrész helyébe a „3 havi” szöveg,
d)
70. § (2) bekezdés b) pontjában és 73. § (1) bekezdés e) pont eg) alpontjában az „50%-át” szövegrész helyébe
a „80%-át” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti a Gyer.
a)
69. § (7) bekezdése,
b)
69/A. § a) pontja,
c)
70. § (6) bekezdése,
d)
73. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja.
4. §		
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 355/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet,
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §
(3) bekezdésében a „Családbarát Ország” szövegrész helyébe a „Családbarát Magyarország Központ” szöveg lép.
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2. §

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 143/C. §
(2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében)
„m) együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a védőnői ellátással és a családvédelmi szolgálattal
kapcsolatos szakmai feladatok, valamint a családdal kapcsolatos gondozási és tájékoztatási feladatok ellátásában.”
(2) Az R. 143/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter a 143/B. §-ban meghatározott feladatainak ellátásába bevonja a Családbarát Magyarország Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot az állampolgárok számára aktív, kétirányú kommunikációt
biztosító ügyfélpont működtetése, továbbá a (2) bekezdés a), b), d), e) és j) pontjában meghatározott feladatok
támogatása érdekében közreműködői szolgáltatások nyújtása, a család- és idősügyi, illetve nőpolitikai döntések
megalapozása és azok hatásainak vizsgálata körében tudományos kutatási tevékenység végzése, képzések és
továbbképzések szervezése, szakmai kiadványok kiadása, valamint ezekhez kapcsolódóan fejlesztési feladatok
ellátása tekintetében.”

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 7. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 19. és 36. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §
(1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
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a 14. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. és a 16. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás
felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm.
89/1995. Korm. rendelet) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

rendelet

(a

továbbiakban:

2. A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a „Nemzeti
Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

3. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 118/2001. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) magán-munkaközvetítő: az a) pontban meghatározott magán-munkaközvetítést e rendeletnek, továbbá
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvénynek megfelelően végző szolgáltató;”

4. §		
A 118/2001. Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § (1) A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy
a) a magán-munkaközvetítő vagy az általa – legalább heti húsz órában munkaviszony keretében – foglalkoztatott
legalább egy személy az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel,
gyakorlattal rendelkezik,
b) a cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt
nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza,
c) a magán-munkaközvetítő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,
d) a magán-munkaközvetítő az e rendelet által előírt, letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal rendelkezik, és azt
megfelelő módon igazolja.
(2) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt feltételek fennállását a bejelentő igazolni köteles.
(3) Ha a bejelentő a tevékenységét több telephelyen folytatja, az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feltételeknek
valamennyi telephelye vonatkozásában meg kell felelnie.”
5. §

(1) A 118/2001. Korm. rendelet 5. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kölcsönbeadó a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére irányuló szándékát az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
szerint elektronikus úton a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak jelenti be. A bejelentés tartalmazza
a bejelentő
a) szervezet megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági vagy hatósági
nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi számát,
b) a képviseletére jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c) szervezet nyilatkozatait a 4. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglaltak teljesítéséről.
(1a) A magán-munkaközvetítő a tevékenység végzésére irányuló szándékát az E-ügyintézési tv.-ben foglaltak szerint
elektronikus úton, a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak jelenti be. A bejelentés tartalmazza a bejelentő
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a) megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba
vétel – nyilvántartásba vételi számát,
b) a képviseletére jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c) nyilatkozatát a tevékenység végzésének irányáról, amely
ca) belföldre,
cb) az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) megállapodásban részes állam területére,
cc) az EGT megállapodásban nem részes állam területére vagy
cd) a ca)–cc) alpontban foglaltak közül több tevékenység végzésére együttesen
irányul.”
(2) A 118/2001. Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e rendelet által szabályozott eljárásokban)
„c) az ügyintézési határidő kölcsönbeadók esetén 25 nap, magán-munkaközvetítők esetén pedig a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott határidő.”
6. §		
A 118/2001. Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő székhelyét más kormányhivatal illetékességi területére
helyezi át, ezt a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnál 30 nappal korábban be kell jelenteni. A korábbi
székhely szerint illetékes kormányhivatal a bejelentést a kölcsönbeadó vagy magán-munkaközvetítő irataival együtt
átteszi az új székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz. Az új székhely szerint illetékes kormányhivatal akkor veszi
nyilvántartásba a kölcsönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt, ha az e rendeletben foglalt feltételeket teljesíti.
Ha a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő bejelentésére őt az új székhely szerint illetékes kormányhivatal
nem veszi nyilvántartásba, ennek tényéről tájékoztatja korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalt,
a kölcsönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt. A tájékoztatás alapján a korábbi székhelye szerint illetékes
kormányhivatal a kölcsönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt törli a nyilvántartásból.”
7. §		
A 118/2001. Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A kormányhivatal törli a nyilvántartásból a munkaerő-kölcsönzőt, valamint a magán-munkaközvetítőt, ha
a) jogutód nélkül megszűnt,
b) tevékenysége megszüntetését bejelentette.
(2) A kormányhivatal a munkaerő-kölcsönzőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli
a nyilvántartásból, ha
a) az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból,
b) a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 17/F. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,
c) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,
d) a 12. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt
tartalommal tesz eleget, vagy
e) az új Mt. vagy – a b)–d) pontban foglalt kivétellel – e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes megszegésével
folytatja tevékenységét.
(3) A kormányhivatal a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli
a nyilvántartásból, ha
a) a 4/A. §-ban foglalt feltételekkel nem rendelkezik,
b) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,
c) a 13. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt
tartalommal tesz eleget, vagy
d) az új Mt. vagy – az a)–c) pontban foglalt kivétellel – e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes
megszegésével folytatja tevékenységét.
(4) Ha a nyilvántartásból való törlésre a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kerül sor, a munkaerőkölcsönző legkorábban csak a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő egy év elteltével vehető újra
nyilvántartásba.
(5) Ha a nyilvántartásból való törlésre vagy a tevékenységtől eltiltásra a (2) bekezdés b)–e) pontjában vagy
a (3) bekezdésben foglaltak alapján került sor, a munkaerő-kölcsönző vagy a magán-munkaközvetítő legkorábban
csak a törlést és az eltiltást elrendelő határozat véglegessé válását követő három év elteltével vehető újra
nyilvántartásba vagy folytathatja újra tevékenységét.
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(6) A törlésről, valamint az eltiltásról a kormányhivatal a kölcsönzési és a magán-munkaközvetítő tevékenységet
folytató gazdasági társaságot bejegyző cégbíróságot, egyéb jogi személyt nyilvántartó bíróságot, a vállalkozói
nyilvántartást vezető szervet, valamint a letétet kezelő pénzügyi intézményt értesíti. A tengerész munkaközvetítői
tevékenységet folytató magán-munkaközvetítő vagy a tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenységet folytató
munkaerő-kölcsönző törlése esetén a kormányhivatal a hajózási hatóságot is értesíti.”
8. §		
A 118/2001. Korm. rendelet
a)
5. § (2) és (3) bekezdésében, 17/F. § (1) és (4) bekezdésében a „kérelmező” szövegrész helyébe a „bejelentő”
szöveg,
b)
5. § (2) bekezdésében a „4/A. §” szövegrész helyébe a „4/A. § (1) bekezdés” szöveg, valamint a „kérelemben”
szövegrész helyébe a „bejelentésben” szöveg,
c)
8. § (2) bekezdésében a „magán-munkaközvetítői tevékenységtől történő eltiltásról tájékoztatja” szövegrész
helyébe a „tevékenységtől történő eltiltásról tájékoztatja” szöveg,
d)
8. § (3) bekezdésében az „a magán-munkaközvetítő e tevékenységétől való eltiltása felől” szövegrész helyébe
az „e tevékenységétől való eltiltása felől” szöveg,
e)
8.
§
(6)
bekezdésében
a
„bejelentett
magán-munkaközvetítők”
szövegrész
helyébe
a „magán-munkaközvetítők” szöveg,
f)
9. §-át megelőző alcím címében a „munkaerő-kölcsönző” szövegrész helyébe a „munkaerő-kölcsönzési”
szöveg,
g)
9. § (2) bekezdésében a „kölcsönbeadó” szövegrész helyébe a „kölcsönbeadó és a magán-munkaközvetítő”
szöveg,
h)
10. § (3) bekezdésében a „költséget” szövegrész helyébe a „költséget semmilyen jogcímen” szöveg,
i)
17/F. § (5) bekezdésében a „kérelmező” szövegrészek helyébe a „bejelentő” szöveg
lép.
9. §		
Hatályát veszti a 118/2001. Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés i) pontja,
b)
4/A. § d) pontjában az „ , és azt megfelelő módon igazolja.” szövegrész,
c)
6. § (3) bekezdésében az „a kérelmező vagy” szövegrész,
d)
12. § b) pont bb) alpontja,
e)
17/F. § (7) bekezdése.

4. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a)
3. § (8) bekezdés a) pontjában a „vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba, illetve annak jogelődjébe való
befizetésre kötelezte” szövegrész helyébe a „vagy befizetésre kötelezte” szöveg,
b)
2. melléklet II. pont 25. alpontjában a „pénzbírsággal sújtotta, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba történő
befizetésre kötelezte” szövegrész helyébe a „munkaügyi bírsággal sújtotta vagy befizetésre kötelezte” szöveg
lép.

5. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet
módosítása
11. §		
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
g) pontjában és az 5. § a) pontjában a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szövegrész helyébe a „Gazdaság-újraindítási
Foglalkoztatási Alapból” szöveg lép.

6. A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
354/2009. Korm. rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A kérelmező az engedély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki kamaránál nyújtja be.”
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13. §		
A 354/2009. Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A munkavédelmi hatóság engedélye alapján munkabiztonsági szakértői tevékenységre jogosult
munkabiztonsági szakértőt a lakóhelye szerinti, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról szóló törvényben meghatározott illetékes területi mérnöki kamara – e § hatálybalépését követő
30. napig a munkavédelmi hatóság által vezetett nyilvántartásból – felveszi a munkabiztonsági szakértők
nyilvántartásába.”
14. §		
A 354/2009. Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében az „és legalább” szövegrész helyébe az „és ennek megszerzésétől számított legalább”
szöveg,
b)
3. § (3) bekezdés b) pontjában a „szakmai gyakorlat” szövegrész helyébe a „kérelmezett szakterülettel
összefüggő szakmai gyakorlat” szöveg,
c)
3. § (3) bekezdés d) pontjában a „befizetésének igazolását” szövegrész helyébe a „befizetésének és
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83. § (2) bekezdésében előírtak igazolását” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti a 354/2009. Korm. rendelet
a)
1. §-ában az „a munkavédelmi hatóság, valamint” és az „együtt” szövegrész,
b)
3. § (1) bekezdése,
c)
5. § (1) és (2) bekezdése,
d)
7. §-a,
e)
8. § (1) bekezdésében a „Rendelkezéseit – a (4) bekezdés kivételével – a hatálybalépését követően indult
ügyekben kell alkalmazni.” szövegrész,
f)
8. § (2)–(4) bekezdése,
g)
2. számú és 3. számú melléklete.

7. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
16. §		
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ában a „Nemzeti
Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

8. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
17. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
138. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Kincstár a költségvetési évben az állami adóhatóság által vezetett számlákra befolyt egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulással teljesített járulékokból a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megillető bevételek
összegéről havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig elektronikusan adatot szolgáltat ezek kezelő szervei részére.”
18. §		
Az Ávr.
a)
122/A. § (2) bekezdés e) pontjában a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szövegrész helyébe a „Gazdaságújraindítási Foglalkoztatási Alapból” szöveg, valamint az „és keresetpótló” szövegrész helyébe
a „ , keresetpótló és álláskeresést ösztönző” szöveg,
b)
142. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szövegrész helyébe a „Gazdaság-újraindítási
Foglalkoztatási Alapból” szöveg
lép.

9. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet K45. pont a) alpontjában
a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szövegrész helyébe a „Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból” szöveg lép.
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10. A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények
igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének
szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész
helyébe a „Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

11. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli
mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdés b) pontjában az „a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvényben (a továbbiakban: Met.)
meghatározott, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba történő befizetésre kötelezték” szövegrész helyébe a „munkaügyi
bírsággal sújtották vagy befizetésre kötelezték” szöveg lép.

12. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági
és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet)
9. §-a helyébe következő rendelkezés lép:
„9. § Az állami foglalkoztatási szervként eljáró
a) Budapest Főváros Kormányhivatala a bérgarancia támogatással,
b) Békés Megyei Kormányhivatal a munkáltatói kérelem alapján történő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak
engedélyezésével
kapcsolatos feladatokat át nem ruházható hatáskörben országos illetékességgel látja el.”
23. §		
A 320/2014. Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA)” szövegrész helyébe
a „Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: GFA)” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében, 4. § (1a) bekezdésében a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szövegrész helyébe a „GFA”
szöveg,
c)
4. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 8. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 10. § (1) bekezdés b)–d) pontjában,
10. § (3) bekezdés b) és c) pontjában az „az NFA” szövegrész helyébe az „a GFA” szöveg,
d)
4. § (1) bekezdés k) pontjában az „NFA” szövegrész helyébe a „GFA” szöveg
lép.
24. §		
Hatályát veszti a 320/2014. Korm. rendelet
a)
5. § h) pontja,
b)
13. § (2) bekezdésében a „3. § i) pontjában,” szövegrész,
c)
14. § (1) bekezdés a) pontja,
d)
18. § (2) bekezdése.
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13. A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal
összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő
költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 350/2014. Korm. rendelet) 3. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A munkáltató az apát megillető és részére kifizetett távolléti díj és annak közterhei megtérítését a Magyar
Államkincstár honlapján megjelentetett adattartalmú, erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon
– március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig, valamint december 31-éig – kérelmezheti. Az Igazgatóság
a benyújtási határidőt követő tizenöt napon belül gondoskodik a kimutatott – negyedéven belül összesített –
összeg átutalásáról. A munkáltató által kifizetett távolléti díj és annak közterhei legkésőbb a kifizetéstől számított
három évig számolhatóak el.”
26. §		
A 350/2014. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a „halottvizsgálati bizonyítvány” szövegrész helyébe
a „halvaszületés tényét bizonyító okirat” szöveg lép.

14. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó
vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása
27. §		
A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és
bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 47. pontjában a „Nemzeti Foglalkoztatási
Alapot” szövegrész helyébe a „Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapot” szöveg lép.

15. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
módosítása
28. §		
A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében
a „Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi kerete” szövegrész helyébe
a „Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze” szöveg lép.

16. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása
29. §

(1) A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 23/2017. Korm. rendelet) 1. §-a a következő 2b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2b. a beruházás megkezdésének napja:
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
ba) a vállalkozás általi első, jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek
tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással
igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
c) az a) és b) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,
azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének az előkészítő munka költségének felmerülése;”
(2) A 23/2017. Korm. rendelet 1. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak
beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének
olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel
azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél
beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új
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vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett
tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek.”
30. §

(1) A 23/2017. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pont ee) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában
álló gazdasági társaságnak, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak
nyújtható, amely
kötelezettséget vállal arra, hogy)
„ee) a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig
megszerzi,”
(2) A 23/2017. Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Anyagi biztosítékként helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában
álló gazdasági társaság, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetén
a) a támogatást igénylő valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára
vonatkozó, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított közhasznú
szervezet (a továbbiakban: közhasznú szervezet) javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés
legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és
b) a közhasznú szervezet javára szóló jelzálogjog bejegyzése
fogadható el.”

31. §

(1) A 23/2017. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás mértékét a közhasznú szervezet által közzétett pályázati felhívás rögzíti.”
(2) A 23/2017. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közhasznú szervezet a pályázati felhívásban közzéteszi a munkásszállás-létesítésre vonatkozó azon
minimumfeltételeket, amelyeknek való megfelelés esetén nyújtható támogatás.”
(3) A 23/2017. Korm. rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közhasznú szervezet a pályázati felhívás tervezetét bejelenti a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Atr. 17. § (1) bekezdése
alapján.”

32. §		
A 23/2017. Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás keretében elszámolható költségek körét a közhasznú szervezet által közzétett pályázati felhívás
rögzíti.”
33. §		
A 23/2017. Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A támogatást a közhasznú szervezet nyújtja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján e célra biztosított forrás terhére. A támogatási
keretösszeg legfeljebb 2%-a fordítható a közhasznú szervezet működési költségeire.”
34. §		
A 23/2017. Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A támogatást igénylő helyi önkormányzat, önkormányzati társulás vagy gazdasági társaság a pályázati
felhívás szerint a munkásszállás építéséről, felújításáról szóló támogatási igényt nyújt be a közhasznú szervezet
részére.
(2) A közhasznú szervezet mérlegelési jogkörében – a 3. § (3) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontokat
figyelembe véve – a pályázati felhívás szerinti határidőben dönt a benyújtott támogatási igény alapján
a támogatásról.”
35. §		
A 23/2017. Korm. rendelet a következő 10/C. §-sal egészül ki:
„10/C. § E rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 356/2021. (VI. 24.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépését követően
közzétett pályázati felhívás alapján benyújtott támogatási igények alapján induló eljárás során kell alkalmazni.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

5053

36. §		
A 23/2017. Korm. rendelet
a)
1. § 2a. pont a) és c) alpontjában és 9a. pontjában a „kérelmet” szövegrészek helyébe a „támogatási igényt”
szöveg,
b)
1. § 7b. pontjában a „közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony,
egészségügyi szolgálati jogviszony,” szöveg,
c)
1. § 9a. pontjában a „kérelemben” szövegrészek helyébe a „támogatási igényben” szöveg,
d)
2. § (2) bekezdés a) pontjában a „kérelmét” szövegrész helyébe a „támogatási igényét” szöveg,
e)
2. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában és 7. § (1) bekezdésében a „hatósági szerződés” szövegrész helyébe
a „támogatási szerződés” szöveg,
f)
2. § (3a) bekezdés a) pontjában a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „közhasznú szervezet” szöveg,
g)
4. § (3) bekezdés d) pontjában és 9/A. § (12) bekezdés d) pontjában a „kérelem” szövegrész helyébe
a „támogatási igény” szöveg,
h)
8. § (4) bekezdésében a „támogatást kérelmező” szövegrész helyébe a „támogatási igényt benyújtó” szöveg,
a „támogatási kérelmét” szövegrész helyébe a „támogatási igényét” szöveg,
j)
9/A. § (7) bekezdésében a „támogatási kérelemben” szövegrész helyébe a „támogatási igényben” szöveg,
k)
a 9/A. § (7) bekezdésében a „támogatási kérelem” szövegrészek helyébe a „támogatási igény” szöveg
lép.
37. §		
Hatályát veszti a 23/2017. Korm. rendelet 6/A. §-a.

17. Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv
feladatairól, valamint más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről szóló
130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
Az Európai Foglalkoztatási Szolgálat tevékenységében részt vevő állami foglalkoztatási szerv feladatairól, valamint
más szervezetek e tevékenységben történő részvételének feltételeiről szóló 130/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 130/2018. Korm. rendelet) 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) EURES-partnerként Magyarországon székhellyel, telephellyel, kihelyezett irodával rendelkező nemzetközi
szervezet, kormányközi szervezet folytathat tevékenységet, ha
a) a szervezet megfelel az EURES-partnerré válás (2) bekezdés a), c)–g) pontjában meghatározott feltételeinek,
b) a szervezet a kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik a Magyarország Kormánya és a szervezet között
kötött, a szervezet magyarországi jogállásáról, kiváltságairól és mentességeiről szóló, aláírt, hatályos jogszabályban
kihirdetett megállapodással és alapító okirattal,
c) a minisztérium a szervezetet EURES-partnerként nyilvántartásba veszi.”
39. §		
A 130/2018. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az EURES-tagként vagy EURES-partnerként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban:
E-ügyintézési tv.) szerint elektronikus úton kell benyújtani a minisztériumhoz. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem
tartalmazza
a) a kérelmező szervezet megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági vagy
hatósági nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi számát,
b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c) EURES-tagként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén a magán-munkaközvetítői tevékenység
leírását, annak meghatározását, hogy a szervezet eddigi tevékenysége belföldre vagy külföldre irányult,
d) az EURES-tagként vagy EURES-partnerként folytatandó tevékenység helyét vagy helyeit, valamint
az irodahelyiség(ek) címét, telefonszámát,
e) az EURES-tagként vagy EURES-partnerként vállalt tevékenység leírását,
f ) a kérelmező szervezet rendelkezésére álló adatbázis technikai leírását és
g) a kérelmező szervezet nyilatkozatait az 5. § (2) bekezdés c)–i) pontjában vagy a 7. § (2) bekezdés b)–g) pontjában
foglaltak teljesítéséről.
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(1a) A 7. § (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek EURES-partnerként történő nyilvántartásba vétel iránti
kérelmét az E-ügyintézési tv. szerint elektronikus úton kell benyújtani a minisztériumhoz. A nyilvántartásba vétel
iránti kérelem tartalmazza
a) a kérelmező szervezet megnevezését, a Magyarország Kormánya és a szervezet között kötött, a szervezet
kiváltságairól és mentességeiről szóló, aláírt, hatályos jogszabályban kihirdetett megállapodás jogszabály számát,
valamint alapító okiratát magyar és angol nyelven,
b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c) az EURES-partnerként folytatandó tevékenység helyét vagy helyeit, valamint az irodahelyiség(ek) címét,
telefonszámát,
d) az EURES-partnerként vállalt tevékenység leírását,
e) a kérelmező szervezet nyilatkozatait a 7. § (2) bekezdés a), c)–g) pontjában foglaltak teljesítéséről.”
40. §		
A 130/2018. Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 7. § (1a) bekezdésében jelölt szervezetek esetében a nyilvántartás tartalmazza
a) az EURES-partner nevét, szervezeti formáját, székhelyét, telephelyét, kihelyezett irodáját, adószámát,
b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c) az EURES-partnerként a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdés a)–c) pontja
alapján nyújtott EURES-szolgáltatások megkezdésének, megszűnésének időpontját,
d) az EURES-partnerként a 2016/589 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdés a)–c) pontja
alapján nyújtott EURES-szolgáltatások megnevezését.”

18. Záró rendelkezések
41. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 25. § 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

42. §

(1) A 3–9. § és a 12–15. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 29–37. § a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.)
14. és 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelethez
A 89/1995. Korm. rendelet 1. számú melléklet 1.2. pont 1.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a külön jogszabályban meghatározott expozíciós mutatók alapján:)
„1.2.2. A biológiai expozíciós mutatók vizsgálata a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének és biztonságának védelméről szóló rendeletben meghatározott expozíciós mutatók és határértékek
alapján történik.”

5055

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

A Kormány 357/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/K. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/K. § A járadékra jogosult tizenöt napon belül értesíti a kormányhivatalt a jogosultsági feltételekben
bekövetkezett változásról.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 358/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló
286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló 286/2021. (V. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendeletnek az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló
286/2021. (V. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 358/2021. (VI. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
hatályon kívül helyezett 1. §-át a Módr. hatálybalépését megelőzően előterjesztett kérelemre, az annak alapján
meghozott döntésre és a döntés joghatásaira alkalmazni kell.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti az R. 1. §-a.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 359/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1., 9. és 11. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Hortobágy, belterület 115/4 helyrajzi számú ingatlanon, illetve az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott
döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanon megvalósuló, a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye
beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek,
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti létesítmény megközelítését, működését
segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal
közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

2. §		
A Beruházással összefüggő építési, felújítási, átalakítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési, fejlesztési, bontási és
beszerzési tevékenység közfeladatnak minősül.
3. §

(1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
(2) A Kormány az 1. melléklet 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalt jelöli ki.

4. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §

(1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt
kell készíteni.

6. §		
A Beruházás előkészítésére és megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja
alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma
alkalmazása mellett.
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7. §		
A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – harminc nap.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 359/2021. (VI. 24.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1., 9. és 11. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 8. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. és
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerinti
Recsk külterület 0108, 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0115/3, 0115/4, 0116 és 0124 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve
az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanon
megvalósuló, a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő,
az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához
szükségesek,
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti létesítmény megközelítését, működését
segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal
közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

2. §		
A Beruházással összefüggő építési, felújítási, átalakítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési, fejlesztési, bontási és
beszerzési tevékenység közfeladatnak minősül.
3. §

(1) A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
(2) A Kormány az 1. melléklet 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként a Heves Megyei
Kormányhivatalt jelöli ki.

4. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. §

(1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt
kell készíteni.

6. §		
A Beruházás előkészítésére és megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja
alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma
alkalmazása mellett.
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7. §		
A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – harminc nap.
8. §

(1) A Beruházással érintett az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra a beépítés szabályait
a (2)–(4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a)
a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni,
b)
ha a hatályos településrendezési eszköz és az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési
eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A Beruházással érintett az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra meghatározott sajátos beépítési
szabályok:
a)
az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 17 méter,
b)
az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 22 métert.
(3) A Beruházással összefüggésben az ingatlan-nyilvántartás szerinti Recsk külterület 0111/7 helyrajzi számú ingatlanon
épület elhelyezhető.
(4) A Beruházással összefüggésben az ingatlan-nyilvántartás szerinti Recsk külterület 0111/6 helyrajzi számú ingatlanon
a Recski Nemzeti Emlékpark megközelítését szolgáló út és parkoló létesíthető.

9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 360/2021. (VI. 24.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával
kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló
2018. évi CIII. törvény 20. § (1) bekezdés d) és h) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
11. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Lebonyolítónak a 24. § szerinti – EAR igénybevételével történő – értékesítés során felmerülő, a megüresedett
ingatlan érdeklődők részére történő bemutatásával kapcsolatos feladatait, a megüresedett ingatlan árverési vevő,
illetve a helyi önkormányzat részére történő birtokátruházásával kapcsolatos feladatait, továbbá a Lakástörvény
10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatait kizárólagos jog alapján – a 26. §-ban meghatározott kivétellel –
a KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kijelölt
Szolgáltató) látja el.”
2. §		
A Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell tanúsítványt készíteni)
„d) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló
2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlannak a jogosult általi visszavásárlása,
valamint a megüresedett lakóingatlan versenyeztetéssel történő értékesítése”
(esetén.)
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3. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–2. § 2021. június 30. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 361/2021. (VI. 24.) Korm. rendelethez
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 10. és 11. ponttal
egészül ki:
[A Kijelölt Szolgáltató által a Lakástörvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott kereteken belül ellátandó feladatok:]
„10. A megüresedett ingatlan 24. § szerinti értékesítése során az ingatlan iránt érdeklődők részére történő
bemutatása.
11. Közreműködés a megüresedett ingatlan árverési vevő, illetve a helyi önkormányzat részére történő
birtokátruházásában.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 4/2021. (VI. 24.) MK rendelete
a miniszterelnök kabinetfőnöke feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló
4/2016. (X. 11.) MK rendelet módosításáról
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében, valamint a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
A miniszterelnök kabinetfőnöke feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 4/2016. (X. 11.)
MK rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A miniszter gondoskodik a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak idejére szóló kormányzati
kommunikációs stratégia kidolgozásáról és a működtetésére történő felkészülésről.”
2. §		
Az R. 3. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az általa kijelölt állami vezetők útján az ágazat honvédelmi feladatainak végrehajtása érdekében
gondoskodik)
„f ) az ágazat tekintetében a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében, a polgári felkészültség követelményeiben
meghatározott feladatok, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével és a gazdaságmozgósítással,
a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtására történő felkészülésről,”
3. §		
Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A miniszter a kormányzati kommunikációért való felelősségi körébe tartozó feladatai keretében a feladatés hatáskörében érintett szakmai felsővezető útján a honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszakkal
összefüggésben
a) meghatározza a kormányzati kommunikáció fő irányait,
b) ellátja a kormányzati kommunikációs tevékenységet,
c) követi a kormányzati döntéshozatalt,
d) figyelemmel kíséri a kormányzati kommunikáció céljainak megvalósulását, és
e) folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a lakosság honvédelmi célú tájékoztatásában, szükség szerinti
riasztásában közreműködő műsorszolgáltatókkal, a nemzeti hírügynökséggel, a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alappal.”
4. §		
Az R. 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Miniszterelnöki Kabinetirodán a 3. § szerint kijelölt személy)
„e) figyelemmel kíséri az érintett szervezetek befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak
ellátását, valamint az érintett szervezetek tekintetében a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével és
a gazdaságmozgósítással, a polgári felkészültséggel kapcsolatos feladatok ellátását, és”
5. §		
Az R. 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A honvédelmi munkacsoport)
„a) figyelemmel kíséri az ágazat befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatainak a végrehajtását, valamint
az érintett szervezetek tekintetében a nemzetgazdaság védelmi felkészítésével és a gazdaságmozgósítással,
a polgári felkészültséggel kapcsolatos feladatok végrehajtását, és”
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6. §		
Az R. 3. § nyitó szövegrészében és 4. § (1) bekezdésében az „állami vezetők” szövegrész helyébe a „szakmai
felsővezetők” szöveg lép.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		

Rogán Antal s. k.,
a miniszterelnök kabinetfőnöke

A belügyminiszter 16/2021. (VI. 24.) BM rendelete
egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló
2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 7. § a) és b) pontja, valamint a 2. és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) és c) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. és 20. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § c) pontja és a 4. melléklet tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása
1. §

(1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 95. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A személyi felszerelésként kiadott maroklőfegyverek – csoportosan vagy egyénileg – a szolgálati helyen
vagy a (2a) bekezdésben meghatározott helyen tárolhatók. A szolgálati lőfegyverek – a (2a) bekezdésben foglalt
kivétellel – csak ürített, fesztelenített állapotban, a lőszerektől elkülönítetten tárolhatóak.”
(2) Az R1. 95. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az azonnali bevethetőséget megkövetelő szolgálati feladatot, illetve a Hszt. 141. § (2) bekezdése szerinti
kiemelt készenlétet ellátó állomány feladatellátására rendelt szolgálati lőfegyverek és lőszerek
a) a kiemelt készenlét helye szerinti rendőri szervnél vagy
b) fegyverrel őrzött telephelyen lévő
ba) zárható tárolóhelyen vagy
bb) lezárt hordozójárműben
– a lőfegyver ürített állapotára, valamint a lőfegyvernek a lőszerektől való elkülönítésére vonatkozó követelmény
alkalmazását mellőzve – csoportosan vagy egyénileg tárolhatók.”
(3) Az R1. 95. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Fokozott gondossággal kell meggyőződni a lőfegyver ürített állapotáról
a) a (2a) bekezdés szerinti lőfegyvernek nem minősülő lőfegyvernek a tárolóhelyen történő elhelyezését, valamint
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b) a lőfegyver szétszedését, tisztítását
megelőzően.”
2. §		
Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Az R1. 94. § (1) bekezdésében a „fegyverhasználatra, valamint a fegyver tárolására és kezelésére” szövegrész helyébe
a „fegyverhasználatra, a fegyver tárolására és az adott fegyver kezelésére” szöveg lép.

2. A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének
szabályairól szóló 83/2015. (XII. 30.) BM rendelet módosítása
4. §		
A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól szóló
83/2015. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az elővezetést az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetén belül
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4/A. § (1) bekezdése alapján egyes feladatok ellátására törvényben
vagy kormányrendeletben létrehozott más rendőri szerv hajtja végre, az elővezetés során felmerült költség összege
e szervet illeti meg.”
5. §		
Az R2. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elővezetés költségeként megállapított összeg befizetésének elmulasztása esetén a behajtás iránt az a szerv
intézkedik, amelyet az elővezetés költségeként megállapított összeg az (1), illetve (1a) bekezdés alapján megilleti.”
6. §		
Az R2. 6. § (1) bekezdésében az „összege a” szövegrész helyébe az „összege – az (1a) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a” szöveg lép.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány
ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló
14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosítása
7. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszközés világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.)
a)
2. melléklete a 2. melléklet,
b)
4. melléklete a 3. melléklet,
c)
7. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

4. Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító
felhasználásával ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet módosítása
8. §		
Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító felhasználásával
ellenőrizhető jogosultságok köréről szóló 36/2019. (X. 15.) BM rendelet 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Az állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén elhelyezett szolgáltatásazonosító)
„g) a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerbe való felhasználói belépésre”
(való jogosultság ellenőrzésére használható fel.)

5. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelethez
„2. melléklet a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelethez
NYOMTATVÁNY
az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartott személy őrzésével és ellátásával kapcsolatos adatokról
Dátum:
Fogvatartott neve:

............ év
............... hó
......... nap

Az elhelyezést kezdeményező szerv:

Előállító helyiségben történő első elhelyezés időpontja
Év

hónap

Születési hely, idő:
Anyja neve:

Előállítás oka

Év

Rtv. ......... §
(......) bek.
........ pont

hónap

nap

Az előállítás 5. órája letelik:
................ óra ............ perckor
Étkezést: KÉRT / NEM KÉRT
Előállító helyiségen kívüli elhelyezés oka:

VÉGLEGES elbocsátást, kiadást engedélyező neve, rendfokozata, jelvényszáma

óra: perc

Előállítást foganatosító rendőr olvasható
neve, rendfokozata, jelvényszáma

Előállító helyiség VÉGLEGES elhagyásának időpontja
Év

Helyszíni rendőri intézkedés helye, kezdete
Helyszíne
Év
hónap

nap

óra: perc

Előállító helyiségen kívüli elhelyezés helye:

Rendőrségi objektumba történő érkezés
időpontja

Lakcíme:

nap

Az étkeztetésre vonatkozó megjegyzések

hónap

nap

óra: perc

VÉGLEGES elbocsátás, kiadás oka (pl. őrizetbe vétel, előállítási idő letelte):

óra: perc

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK, TUDNIVALÓK
Ruházat átvizsgálása: MEGTÖRTÉNT / NEM TÖRTÉNT MEG
Látható sérülése: NINCS / VAN, éspedig:
Hivatkozott-e sérülésre, van-e egészségügyi panasza:
Panaszolt-e rendőri bántalmazást? IGEN/NEM
NEM/IGEN, éspedig:
Orvosi ellátást igényel-e? IGEN / NEM
Ittas: IGEN / NEM Bódult: IGEN / NEM Önveszélyes: IGEN / NEM
Gyógyszert kell szednie: IGEN / NEM
Agresszív: IGEN / NEM
A fogvatartással kapcsolatos értesítési kötelezettségek végrehajtására vonatkozó adatok:
A felügyeletet végrehajtó rendkívüli őr (I.)
I. őrzés kezdete
I. őrzés befejezése
I. rendkívüli őr aláírása
olvasható neve, rendfokozata, jelvényszáma
Év
hónap
nap
óra: perc
Év
hónap
nap
óra: perc
A felügyeletet végrehajtó rendkívüli őr (II.)
olvasható neve, rendfokozata, jelvényszáma
A felügyeletet végrehajtó rendkívüli őr (III.)
olvasható neve, rendfokozata, jelvényszáma

II. őrzés kezdete
Év

hónap

nap

II. őrzés befejezése
óra: perc

Év

III. őrzés kezdete
Év

hónap

nap

Az ideiglenes őri feladatok átadás-átvétele szigorú számadásos tevékenység!

hónap

nap

II. rendkívüli őr aláírása
óra: perc

III. őrzés befejezése
óra: perc

Év

hónap

nap

III. rendkívüli őr aláírása
óra: perc
”
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2. melléklet a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelethez
1. Az R3. 2. melléklet 4.1. és 4.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„4.1. Motoros szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata a körzeti megbízott kivételével:

1

A

B

C

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

20M motoros dzseki átmeneti

db

1

3

20M motoros nadrág átmeneti

db

1

4

20M motoros dzseki nyári

db

1

5

20M motoros nadrág nyári

db

1

6

Kétrészes motoros alsóruházat (kék)

db

1

7

Motoros csizma

pár

1

8

19M vízirendészeti rövid ujjú póló

db

3

9

Motoros kesztyű

pár

1

4.2. Vízirendészeti szolgálatot ellátók speciális szolgálati egyenruházata:

1

A

B

C

termék megnevezése

menny. egység

mennyiség

2

Vízirendészeti téli sapka

db

1

3

Vízirendészeti sildes sapka

db

1

4

19M vízirendészeti viharkabát

db

1

5

19M vízirendészeti viharnadrág

db

1

6

Vízirendészeti viharmellény

db

1

7

Vízirendészeti védőkesztyű

pár

1

8

Viharcsizma

pár

1

9

Vízirendészeti félcipő

pár

1

10

19M vízirendészeti hosszú ujjú póló

db

2

11

19M vízirendészeti rövid ujjú póló

db

2

12

19M vízirendészeti rövidnadrág

db

2

13

19M vízirendészeti hosszúnadrág

db

1

14

Vízirendészeti karjelvény

db

2
”

2. Az R3. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 17–22. sorral egészül ki:
(A

B

termék megnevezése

viselési határidő)

17

Motoros dzseki

–

18

Motoros nadrág mellrésszel

–

19

Vízirendészeti teniszing, fehér

–

20

Viharruha, kétrészes

–

21

Vízirendészeti rövidnadrág

–

22

Vízirendészeti hosszúnadrág

–

3. Hatályát veszti az R3. 2. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 2. sora.

Az R3. 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:
[A

1

B

termék megnevezése

2

normakód

8a

1. gyakorló ruházat

Gyakorló póló, sötétkék

C
menny.
egység

db

D

E

F

G

H

I

J

vegyes ruhás

vegyes ruhás

alapellátási

alapellátási

norma

norma

(vezetői, női)

(vezetői, férfi)

K
tábornoki

L
tábornoki

csökkentett

egyenruhás

egyenruhás

vegyes ruhás

vegyes ruhás

alapellátási

alapellátási

alapellátási

alapellátási

alapellátási

norma

norma (női)

norma (férfi)

norma (női)

norma (férfi)

CS

E1

E2

V1

V2

V3

V4

T1

T2]

2

2

2

2

2

2

2

2

2

alapellátási
norma (női)

alapellátási
norma
(férfi)
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3. melléklet a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelethez
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4. melléklet a 16/2021. (VI. 24.) BM rendelethez
Az R3. 7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(C)

(5)

2
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1393/2021. (VI. 24.) Korm. határozata
Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról
A Kormány, figyelemmel a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló 94/1998. (XII. 29.)
OGY határozat 17. pontjára, valamint a Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról szóló 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
2. pontjára, a következő határozatot hozza:
1. A Kormány Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiáját az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájáról szóló 1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1393/2021. (VI. 24.) Korm. határozathoz

MAGYARORSZÁG NEMZETI KATONAI STRATÉGIÁJA
BEVEZETŐ
A haza védelme össznemzeti ügy. A haderő képességeinek fejlesztése mellett megköveteli az országvédelemben
érintett szervezetek közötti szoros együttműködést, a gazdaság növekedése mellett a nemzeti védelmi ipar
fejlesztését, a széles társadalmi összefogást és az állampolgárok haza védelme iránti elkötelezettségét. A Nemzeti
Katonai Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) ennek megvalósításához nyújt útmutatást.
A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (a továbbiakban: Zrínyi HHP) a magyar nemzet, a magyar
Kormány és a magyar katonák erőfeszítéseinek eredményeként létrehozza az ezeréves állami léthez méltó, a magyar
állampolgárok biztonságát növelő katonai erőt és az ennek fenntartásához szükséges hadiipari kapacitásokat.
A megújuló Magyar Honvédség a kormányzat védelempolitikai megfontolásai mentén fejleszti és szervezi
képességeit, biztosítva az ország szuverenitásának, területi egységének, állampolgárainak védelmét és érdekeinek
érvényesítését. A haderőfejlesztés eredményeként jelentősen növekszik Magyarország katonai önereje, amely
nemcsak önvédelmi és elrettentési képességéhez nélkülözhetetlen, hanem ahhoz is, hogy hatékony hozzájárulója
maradjon a regionális, az európai és a transzatlanti biztonsági erőfeszítéseknek egyaránt.
Magyarország egyetlen államot sem tekint ellenségnek. A megújuló nemzeti önerő azonban a 21. század gyorsan
változó biztonsági környezetében szükségesebb, mint a hidegháborút követően bármikor. Hazánk biztonságának
sarokköve az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) keretében biztosított kollektív védelem,
de ennek a szövetségesi együttműködésnek a nemzeti önerő az elsődleges feltétele.
Változékony és nehezen kiszámítható biztonsági környezetünkben előrejelzés nélkül alakulhatnak ki válságok
közvetlenül Magyarország határain, közvetett térségünkben vagy stratégiai távolságokban. A modern globalizált
világban a távoli válságok is rövid idő alatt begyűrűzhetnek a régió és az ország területére, aláásva az állampolgárok
és a haza biztonságát, ahogy azt a 2015. évi illegális migrációs válság is bizonyította. Az állami szereplők
eszköztárában a nem katonai eszközök mellett növekvő szerepet kap a katonai erő egyre gyakoribb agresszív
alkalmazása. Mindez különösen indokolja a nemzeti ellenállóképesség erősítését, valamint a haderő képességeinek
és készültségének növelését, szükség esetén a fegyveres védelem, a kollektív védelmi feladatok, jellemzően pedig
a közös célok érdekében folytatott nemzetközi válságkezelő műveletek sikeres végrehajtása érdekében.
Magyarország stratégiai célkitűzése, hogy 2030-ra olyan Magyar Honvédséget építsen, amely a NATO tagjaként
és a régió egyik meghatározó haderejeként képes garantálni az ország biztonságát, elrettenteni az esetleges
agressziót, támogatni az összkormányzati védekezést a katonai és nem katonai fenyegetésekkel és kihívásokkal
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szemben, továbbá képes ellátni szövetségi és európai uniós tagságából származó feladatait. Ennek kereteit a Zrínyi
HHP biztosítja. Az átfogó program végrehajtásával egyidejűleg kiemelt nemzeti stratégiai célkitűzés, hogy hazánk
a régió meghatározó védelmi ipari központjává is váljon.
Az ország katonai biztonsága egymást kiegészítő pillérekre épül. Az egyik pillér a korszerű nemzeti haderő, amelyet
a regionális együttműködés magasabb szintű védelmi rendszerei és együttműködési formái egészítenek ki.
Biztonságunk katonai dimenziójának másik pillérét a NATO által biztosított kollektív védelem alkotja, amelyet
az Európai Unió (a továbbiakban: EU) Közös Biztonság- és Védelempolitikája (CSDP1), ezen belül a kölcsönös
segítségnyújtási klauzula, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) és az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) keretében működő együttműködési fórumok
egészítenek ki.
A biztonság megteremtése hosszú távú feladat, amelyre áldozni kell. A holnap fenyegetéseire ma kell elkezdeni
a felkészülést. Az ország védelme összetett, egymással szorosan összefüggő biztonsági elemekből épül fel
– a katonai mellett gazdasági, politikai, társadalmi, környezeti, kiber és információs dimenziók alkotják.
Napjaink állami és nem állami fenyegetései és kihívásai ezen biztonságdimenziók teljes spektrumában, számos
kombinációban jelentkezhetnek, ezért a honvédelem ügyét nem lehet a biztonság más területeitől elválasztva,
külön kezelni. A biztonsági kihívások kezelése túlnyúlik az egyes szakminisztériumok hatáskörén és összkormányzati
együttműködést kíván meg, ugyanakkor a honvédelmi feladatok végrehajtása során továbbra is kiemelt szerep jut
a katonai képességeknek. A fentiekre tekintettel a Stratégia hatálya a védelmi ágazat mindazon tevékenységeire
és szervezeteire kiterjed, amelyek részt vesznek az ország védelmében, illetve a szövetségesi kötelezettségvállalásainkhoz kapcsolódó képességek biztosításában, de alapvetően a Magyar Honvédség részére biztosít
iránymutatást.
A Stratégia a Nemzeti Biztonsági Stratégia biztonsági környezetet elemző értékelése alapján, a NATO és az Európai
Unió releváns dokumentumait figyelembe véve, megfogalmazza a haderő 2020-as évek végéig várható alkalmazási
környezetét. Kijelöli a haderő alkalmazásának és fenntartásának fő elveit, fejlesztésének irányait és paramétereit.
Meghatározza azokat a célokat és eszközöket, amelyek révén a Magyar Honvédség korszerű, fenntartható,
rugalmasan és hatékonyan alkalmazható képességekkel, kiegyensúlyozott struktúrával rendelkező, magas
harcértékű, a válsághelyzetek széles körében alkalmazható haderővé válik.
A Stratégia – összhangban a Nemzeti Biztonsági Stratégiából fakadó többi ágazati stratégiában foglalt,
a honvédelmi feladatok végrehajtását érintő célkitűzésekkel – a haderőfejlesztési feladatok mellett az átfogó
védelmi képességek szervezeti, humán, doktrinális, oktatási, kiképzési és vezetési területeinek, valamint a Magyar
Honvédség szervezeti kultúrájának fejlesztéséhez, a védelem nemzeti együttműködési folyamatainak erősítéséhez,
illetve a védelmi ipari kapacitások tudatos növeléséhez is iránymutatást biztosít.

1. A 21. SZÁZAD MŰVELETI KÖRNYEZETE
A globális és az európai biztonsági környezetet az instabilitás és a kiszámíthatatlanság jellemzi. A távoli térségekben
kialakult válságok rövid időn belül hatással lehetnek Magyarország biztonságára is, ami növeli a hazánkat érő
fenyegetések és kihívások számát, valamint szélesíti azok körét. A globális biztonsági helyzet összességében
romló tendenciát mutat. A hatalmi erőviszonyok átrendeződése a nagyhatalmi versengés újbóli felerősödésével és
a konfrontáció veszélyének növekedésével jár együtt.
Az infokommunikációs képességek rohamos fejlődése, a forradalmian új, diszruptív technológiák fokozatos
terjedése2, valamint az azokhoz való egyre könnyebb és gyorsabb hozzáférés jelentősen megnöveli az akár
a globális biztonságra is érdemi hatást gyakorolni képes szereplők számát, erősítve ezzel a kiszámíthatatlanságot.
A 21. században a háború céljának változatlansága mellett annak színterei, formái és eszközei kibővülnek, jellemzői
változnak, egyre inkább átterjednek a biztonság nem katonai dimenzióira. Bár továbbra is kiemelt fontosságú
eszköz a katonai erő alkalmazása, az államok törekednek a katonai konfrontáció időben és térben történő
minimalizálására, és egyre inkább előtérbe kerülnek a fegyveres konfliktus szintjét el nem érő, nehezen nyomon
követhető incidensek. Az ilyen, úgynevezett hibrid hadviselés során állami és nem állami szereplők katonai és nem
katonai eszközöknek egy meghatározott stratégiai cél érdekében történő összehangolt felhasználásával törekednek
érdekeiket a szemben álló fél kárára érvényesíteni, illetve lépéseket tehetnek a Magyarországot fenyegető kihívások,
válságok súlyosbítása érdekében.
1
2

Common Security and Defence Policy
A felforgató technológiák megjelenése során a piaci erősorrend változik, a technológia által okozott fejlődés megváltoztatja a mindennapi életet.
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Jellemzővé vált a nyilvános diplomácia és a stratégiai kommunikáció révén a belföldi és a nemzetközi közvélemény
aktív és tudatos befolyásolása, az információs műveletek keretében az információs csatornák és közösségi
médiaplatformok manipulálása, a társadalmi, politikai és gazdasági instabilitás gerjesztése, a válságok kihasználása,
valamint a befolyásolás és nyomásgyakorlás eszközeként a feltételekhez kötött katonai és gazdasági-pénzügyi
segítségnyújtás. Hangsúlyosabbá vált a helyettesítő (proxy) erők alkalmazása, a rejtett állami támogatással és
irányítással működő bűnözői és terrorista csoportok, nem-kormányzati szervezeteknek álcázott kormányzati
szereplők felhasználása. A nem katonai műveletek előtérbe kerülése automatikusan maga után vonja a háború és
a békeállapot közti határ elmosódását.
Az utóbbi években meghatározó változások történtek a globális technológiai környezetben. A diszruptív
technológiák a meglévő hagyományos eljárásrendeket, alkalmazási elveket felülírják, a folyamatokat megszakítják
és azokat – akár kockázatot vállalva – egy radikálisan újszerű megoldással, eszközzel megváltoztatják,
forradalmian új irányba terelik. Napjaink technológiai fejlesztéseinek egyik jellemzője, hogy a legújabb eszközök
és technológiák a gazdasági előnyök megszerzése érdekében a civil kereskedelemben a védelmi szférával egy
időben vagy már azt megelőzően megjelennek. A minden területen jelenlévő mesterséges intelligenciával
rendelkező robotok, a forradalmian fejlődő drónraj technológia, az ember-robot együttműködésben megvalósuló
katonai feladatvégrehajtás, az automatizált döntéshozatali technológiák, a 3D nyomtatás katonai alkalmazása,
a kibertér műveletek és az irányított energiájú fegyverek, valamint a nagy pontosságú és autonóm csapásmérési
képességekkel rendelkező haditechnikai eszközök alapjaiban változtatják meg a jelenlegi hadviselés szabályait és
eljárásrendjét. A jövő hadszínterein kisebb létszámú, fejlett technológiai támogatással rendelkező szembenálló felek
megjelenése várható.
Ezek a változások nyomás alá helyezik a háború eddigi hagyományos dimenzióira kialakított nemzetközi biztonsági
rendszert, szervezeteket és rendszabályokat is, ezért szükséges az új biztonsági fenyegetések tükrében ezek
modernizálása. A nemzetközi (politikai, jogi, gazdasági, biztonság- és védelempolitikai, fegyverzetellenőrzési stb.)
rezsimeknek, valamint a NATO-nak, az EU-nak és tagállamaiknak – köztük Magyarországnak – képessé kell válniuk
a folyamatos alkalmazkodásra, a célok, módszerek, és a megvalósításukhoz szükséges eszközrendszer változó
környezethez történő rugalmas adaptálására.
A jelenkori korszerű háborúkban elmosódik a hadászati és a hadműveleti szintek közötti különbség, valamint
megváltozott a győzelem fogalma, ugyanis a támadó félnek a politikai cél elérése érdekében nem szükséges
az ellenség területének elfoglalása, haderejének, fegyveres erőinek megsemmisítése, gazdasági potenciáljának
teljes lerombolása. A győzelem kivívásához elegendő lehet a hadászati csapásmérő erőkkel, nagy pontosságú
fegyverrendszerekkel az ellenség állami és közigazgatási vezetés-irányítás központjainak, létfontosságú
infrastruktúrájának a támadása, a kommunikációs rendszerek működésének blokkolása, a politikai vezetés
cselekvési képességének ellehetetlenítése, valamint az ellenség hadereje, katonai infrastruktúrája vonatkozásában
a vezetési objektumokra történő csapásmérés, összességében tehát a célország feletti teljes körű ellenőrzés
megszerzése.
A világűr mint a legújabb technológiák telepítésének színtere, lehetőséget biztosít a nagyhatalmak számára,
hogy a szárazföldek, a tengerek és óceánok felett telepített eszközrendszereik révén már békeidőben katonai
és nemzetbiztonsági helyzeti előnyre tegyenek szert, háborús körülmények között pedig képesek legyenek
hadászati fegyverrendszereik működtetésének biztosítására, a megfelelő szintű hadszíntér-felderítésre, teljes körű
ellenőrzésre, valamint szükség esetén csapásmérésre.
Globális és regionális háborúk esetén a szemben álló felek korlátozás nélkül, minden rendelkezésükre álló eszközzel
és minden hadszíntéren képesek a fegyveres küzdelem egyidejű megvívására. Magyarország egy nagy kiterjedésű
és intenzív jellegű globális háborúban a NATO tagjaként az európai hadszíntér részeként válhat érintetté, akár
támadások célpontjává. Egy potenciális európai hadszíntéren vívott háború során szerepet kaphatnak, illetve
célponttá is válhatnak Magyarország kommunikációs és közlekedési infrastruktúrái, valamint más létfontosságú
rendszerelemei, emiatt az ország teljes területe, légtere és kibertere katonai műveletek színtere lehet.
A modern konfliktusoknak a legtöbb esetben kiberbiztonsági összetevője is van. A kibertérben végzett
műveletek szolgálhatnak a kinetikus műveletek előkészítésére, kísérésére vagy helyettesítésére, ugyanakkor
önálló célok mentén is alkalmazhatók. Irányulhatnak a kormányzati informatikai rendszerek, az e-közigazgatás,
a közműszolgáltatók, a stratégiai jelentőségű vállalatok, a közlekedési ágazat és más, a gazdaság működése
szempontjából fontos ágazat létfontosságú rendszerelemeinek, a társadalom működéséhez nélkülözhetetlen
szervezetek digitális hálózatainak megzavarására, illetve az azokon tárolt adatok és információk manipulálására,
megszerzésére vagy hozzáférhetetlenné tételére. A kibertámadások anyagi kár okozásában és a közrend
megzavarásában potenciáljukat tekintve nem maradnak el a hagyományos fegyverektől. A viszonylag szabadon
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hozzáférhető kibertérben a hatások kiváltása minden más műveleti területnél gyorsabban megvalósítható és
a támadások elkövetőinek kiléte is jól leplezhető.

2. A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEREPVÁLLALÁSÁT IGÉNYLŐ FENYEGETÉSEK ÉS KIHÍVÁSOK
A Magyarországot érintő biztonsági fenyegetéseket, kihívásokat és kockázatokat Magyarország Nemzeti Biztonsági
Stratégiája részletezi. Ezek kezelése a legtöbb esetben összkormányzati együttműködést igényel, és számos olyan
van közöttük, amelyekhez a Magyar Honvédség vezető szerepe vagy támogató együttműködése szükséges.
A Magyar Honvédség alkalmazására állami és nem állami szereplők által jelentett fenyegetések esetében egyaránt
sor kerülhet. Egy állami szereplő által hazánk ellen indított váratlan fegyveres támadás valószínűsége alacsony,
esetleges bekövetkezése azonban rendkívül súlyos következményekkel járhat az ország egészére nézve. A Magyar
Honvédségnek ezért mindenkor képesnek kell lennie – a szövetséges erők beérkezéséig akár önállóan – egy
fegyveres támadás elrettentésére, vagy annak bekövetkezése esetén az ország függetlenségének, területi
egységének, határainak, állampolgárainak és anyagi javainak katonai védelmére. A NATO vagy az Európai Unió egy
vagy több tagállamát érő váratlan fegyveres támadás lehetősége sem zárható ki, ezért Magyarországnak és egyben
a Magyar Honvédségnek – a vállalt szolidaritás jegyében – készen kell állnia az ezek elhárításához kapcsolódó
szövetségesi vagy európai uniós feladatok ellátására, külföldön és belföldön (befogadó nemzeti támogatás
keretében) egyaránt.
Az állami szereplők a nem hagyományos hadviselés eszköztárát is alkalmazhatják, amely révén a nem katonai
eszközök célirányos felhasználása akár fegyveres támadásnak megfelelő hatásokat is kiválthat. A válaszadást sok
esetben megnehezíti az elkövető azonosításának nehézsége (attribúció), illetve annak politikai következményei.
Ellenérdekelt állami szereplők az információs technológia eszközeivel a Magyar Honvédség vezetés-irányítási
rendszerének megbénítására vagy működésének akadályozására is törekedhetnek. Magyarország a fizikai
biztonságot veszélyeztető vagy jelentős anyagi károk okozására képes kiberképességeket fegyvernek,
alkalmazásukat pedig akár fegyveres támadásnak tekinti, amelyre adott esetben katonai válaszadás is lehetséges.
A tömegpusztító fegyverekkel Magyarország és/vagy a környező országok ellen végrehajtott támadás valószínűsége
alacsony, következményei azonban beláthatatlanok. Ebben az esetben a Magyar Honvédség képességeinek
alkalmazása elkerülhetetlen. A hagyományos és nukleáris, illetve kettős képességű rakétarendszerekkel esetlegesen
végrehajtott, Magyarország ellen irányuló támadásokkal szembeni védelem szövetségi keretek között valósul meg,
amelyhez hazánk is aktívan hozzájárul.
A 21. században állandósulnak a nem állami szereplők jelentette kihívások, amelyek kezeléséhez a Magyar
Honvédség elsősorban azok keletkezési helyén, a válságkezelési műveletekben való szerepvállalása révén
járulhat hozzá. Jelentős fenyegetést képez a radikális ideológiák és a terrorizmus terjedése Európán belül, illetve
annak perifériáján. Mindez hagyományos és nem hagyományos támadások indítását eredményezheti akár
Magyarországon is, illetve magyar állampolgárok vagy magyar érdekeltségek, katonai műveletek és missziók
ellen külföldön. Ide sorolható a forradalmi technológiák illetéktelen kezekbe kerülésével a nemzet biztonságát
veszélyeztető támadások vagy terrorcselekmények végrehajtása is.
Jelenleg és a belátható jövőben a legnagyobb valószínűséggel az illegális migráció tömeges mértékű, a kormányzati
rendszerek és rendvédelmi erők túlterhelésével járó növekedésére lehet számítani főként a nyugat-balkáni, de más,
hazánkat érintő útvonalak irányából is. Egy ilyen jellegű „modern kori népvándorlás” súlyos következményekkel
jár Európa, így Magyarország biztonságára és stabilitására nézve, miközben a jelenség nemzetbiztonsági,
közbiztonsági, humanitárius és közegészségügyi kockázatokat is magában hordoz. Migrációs válsághelyzetben
a Magyar Honvédség a rendvédelmi erőket támogatva lép fel. Az illegális tömeges migrációt kiváltó okok (gyenge/
bukott államok, etnikai-vallási konfliktusok, szélsőséges ideológiák, klímaváltozás, fegyverek ellenőrizetlen
terjedése, továbbá külső szereplők egyoldalú beavatkozása) enyhítésében a Magyar Honvédség az állam tágabb
biztonság- és védelempolitikai eszközrendszerének részeként, nemzetközi koalícióban lép fel.
A COVID-19 járvány is megmutatta, hogy globalizált világunkban egy járvány gyorsan és gyakorlatilag
feltartóztathatatlanul képes elterjedni, valamint hatása az egészségügyi válsághelyzet mellett a biztonság
többi elemét is alapjaiban befolyásolja. A pandémia rámutatott arra, hogy a lakosság tömeges és súlyos
megbetegedésének kockázatát hordozó járványos betegségek magyarországi megjelenése és gyors terjedése
súlyos válsághelyzetet idézhet elő, amelynek kezelésében a Magyar Honvédség – szervezettségének, képességeinek
és kiterjedt logisztikai infrastruktúrájának köszönhetően – nélkülözhetetlen szerepet tölt be. A járvány elsődleges
hatásai mellett fel kell készülni annak a világgazdaságra gyakorolt, az egyes országok gazdasági teljesítményét
évekre visszavető, súlyos társadalmi feszültségeket okozó, illetve a meglévő instabilitásokat fokozó másodlagos

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

5073

hatásaira is, amelyek szélesíthetik az instabil régiók körét, fokozhatják az ismert biztonsági kockázatok
(pl. migráció) bekövetkezési valószínűségét és új kihívásokat eredményezhetnek.
Felkészültnek kell lenni a klímaváltozáshoz is köthető, egyre nagyobb valószínűséggel bekövetkező természeti
katasztrófák, valamint a Magyarország vagy a szomszédos országok területén kisebb valószínűséggel bekövetkező,
regionális kihatásokkal járó ipari balesetek és katasztrófák kezelésére, ami – feladatrendszeréből adódóan –
a Magyar Honvédség aktív szerepvállalását is igényli.

3. VÉDELMI ADOTTSÁGAINK
A Magyar Honvédség jelenlegi helyzetét alapvetően meghatározza, hogy a hidegháború befejezését és
a kelet-közép-európai politikai változásokat követő korszellemben és gazdasági körülmények között kevesebb
figyelem és forrás jutott a honvédelem ügyére. A jellemzően szovjet gyártmányú főbb haditechnikai rendszerek
élettartamának lejártával azok cseréje csak egyes területeken valósulhatott meg, míg komplett fegyvernemek és
fegyvernemi kultúrák szinte teljesen eltűntek. Ezzel párhuzamosan a korábban meglévő védelmi ipari kapacitások is
szinte teljesen leépültek, a nemzetgazdaság védelmi célú mozgósításának képessége alapvetően megszűnt.
A 2010-es években a biztonsági környezetben bekövetkezett gyökeres változás a honvédelem megítélése és
a Magyar Honvédség szerepe tekintetében jelentős fordulatot hozott. A Kormány által 2016-ban elindított
Zrínyi HHP átfogó, a társadalom, a gazdaság és a kormányzati szervezetek egészét magába foglaló nemzeti védelmi
képességek létrehozását tűzte ki célul. Ennek leglátványosabb eleme a haditechnikai rendszerek és a katonai
infrastruktúra már megkezdett fejlesztése. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az összkormányzati döntéshozatal
felgyorsítása, a nemzeti ellenállóképesség elemeinek fejlesztése, valamint az állampolgárok biztonságtudatosságának fejlesztése, ami a honvédelemben történő egyéni, kis közösségi és társadalmi szerepvállalásban
jelenik meg.
A Magyar Honvédség átfogó fejlesztése hozzájárul a nemzeti védelmi ipar újjáélesztéséhez,
a munkahelyteremtéshez, a beszállítói láncokon keresztül a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez,
a külföldi beruházások bővítéséhez, a világszínvonalú technológia, valamint a képzési, oktatási és műszaki
rendszerek magyarországi megjelenéséhez, megerősítéséhez. A hazai ellátás (gyártás, kutatás-fejlesztés)
kapacitásainak megteremtésével a foglalkoztatáspolitikai helyzet javulása mellett csökken a külső szállítóktól való
függőség is.
A modern haderő sikeres működtetésének érdekében nélkülözhetetlen az elkötelezett, célirányosan meghatározott
tudáselemeken alapuló magas színvonalú képzésben, kiképzésben és folyamatos továbbképzésben részesülő,
megfelelő fizikai állóképességgel és pszichikai terhelhetőséggel rendelkező, kompetens személyi állomány
kialakítása. Magyarországon is meg kell küzdeni a fejlett társadalmakban tapasztalható demográfiai kihívásokkal
– az elöregedéssel, az elvándorlással, a lakosság munkaképességének és fizikai teherbírásának változásával –,
amelyek mind olyan tényezők, amelyek a lakosság hadrafoghatóságát meghatározzák. A globális és a hazai
munkaerőpiac növekvő humánerőforrás igénye is további kihívás elé állítja a magyar haderőt.
Földrajzi elhelyezkedéséből adódóan hazánkat közvetlenül érinthetik az Európa déli és keleti perifériáján
jelentkező kihívások. A Magyarország biztonságát meghatározó régiókban nem sikerült lezárni az elmúlt évtizedek
konfliktusait, amelyek könnyen és váratlanul terjedhetnek át más régiókra is. Ezért Magyarország biztonsága nem
választható el a globális és regionális folyamatoktól, amelyek hatásai ellen hazánk többnemzeti együttműködésben
lép fel. Ezzel együtt, Magyarország szempontjából kiemelt prioritással bír a nyugat-balkáni, és felértékelődött
a közel-keleti, valamint az észak-afrikai térség, illetve az Európai Unió keleti szomszédságának stabilitása.
Magyarország a NATO által azonosított keleti és déli fenyegetések, valamint az észak-, kelet- és dél-európai
szárazföldi hadszínterek találkozási pontjánál helyezkedik el, központi helyzete miatt háttérbázisként, felvonulási
útvonalként, befogadó, összpontosítási, átcsoportosítási, felkészítési körzetként is funkcionálhat.
Európa, benne Magyarország, az európai hadszíntér mellett az észak-atlanti, a közel-keleti és az észak-afrikai
hadszíntereken folytatott koalíciós hadműveletek és békeműveletek során is érintetté válhat, mivel az ezekbe
a térségekbe telepített eszközrendszerek révén területe (vagy települő erői) csapásmérő eszközökkel elérhető
a potenciális támadók által.
A változékony biztonsági környezetből adódó fenyegetések és kihívások szükségessé teszik a szoros transzatlanti
kapcsolat fenntartását és az európai államok, köztük Magyarország védelmi képességeinek fejlesztését is.
A transzatlanti együttműködés, a Washingtoni Szerződés 3. cikkével (nemzeti képességek fejlesztése) összhangban,
a szövetséges haderők koordinált fejlesztése alapján valósul meg, és a nemzeti haderők folyamatos együttműködési

5074

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

képessége, készenléte és hadrafoghatósága útján biztosítja a Szerződés 5. cikkében lefektetett kollektív védelem
hitelességét.
Az európai védelmi képességek fejlesztésének szükségességét indokolja, hogy Európának, saját biztonsága
garantálása mellett, a szomszédos (válság)régiókban is biztonságnövelő szereplőként kell fellépnie a fenyegetések
megelőzése és csökkentése érdekében. A CSDP erősödése elősegítheti a perifériákon jelentkező válságok
hatékonyabb kezelését és az európai védelmi ipari szinergiák hatékonyságának növekedését.
Magyarország közvetlen biztonsága elválaszthatatlan régiónk biztonsági folyamataitól. Ezért védelmi téren is
szoros együttműködésre van szükség a térségünkben található országokkal, elsősorban a Visegrádi Együttműködés
(V4), a Közép-Európai Védelmi Együttműködés (CEDC3), a Többnemzeti Szárazföldi Kötelék (MLF4), a Védelmi
Együttműködési Kezdeményezés (DECI5), valamint a német és az olasz keretnemzeti csoportok (FNC6 DEU, FNC ITA)
adta kereteken belül. Ezek a többnemzeti képességfejlesztést erősítő formátumok Magyarország biztonságát úgy
növelik, hogy katonai képességeink koordinált és részben közös fejlesztése és együttműködési képességünk
növelése által egyben regionális szövetségeseink biztonsága is növekszik.
A több nemzetet tömörítő katonai formációk a 21. századi védelempolitikai gondolkodás kulcsfontosságú
strukturális elemei, mivel stratégiai konvergenciát hoznak létre az együttműködő tagállamok között. A haderők
hatékony együttműködésének és közös kiképzésének koordinálása útján egyúttal a katonai biztonságot is növelik.
A regionális stabilitás erősítése érdekében Magyarország olyan többnemzeti együttműködésben megvalósuló
kezdeményezéseknek ad otthont, mint a Közép-európai Többnemzeti Hadosztályparancsnokság (HQ MND-C7) vagy
a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság (R-SOCC8), amely lehetőséget biztosít számunkra,
hogy a közép-európai térségben a Magyar Honvédség aktív és meghatározó szerepet tudjon vállalni a katonai
műveletek vezetés-irányításában.

4. A JÖVŐ HONVÉDELME
A Magyar Honvédségnek a kor követelményeinek megfelelő, szemléletében, szervezeti kultúráját és haditechnikáját
tekintve is megújult, jól szervezett, a nemzeti hagyományokat tiszteletben tartó és ápoló, önállóan, szövetségi
és európai uniós keretek között is hatékonyan alkalmazható, képességeit tartalékos rendszerrel megerősítő,
fenntartható haderővé kell válnia. Hazai és nemzetközi feladatai végrehajtása érdekében korszerűen felszerelt
és kiképzett katonákkal, valamint rugalmasan alkalmazkodni képes, hatékonyan alkalmazható, telepíthető és
fenntartható katonai képességekkel kell rendelkeznie. A korszerű haderőhöz elengedhetetlen a megfelelő és
folyamatosan megújulni képes nemzeti védelmi ipar kialakítása és fenntartása.

4.1. ELRETTENTÉS ÉS VÉDELEM
Az elrettentés és védelem eszköztára a Magyarországot fenyegető kihívások kezelése során elsősorban azok
esetében lehet hatékony, amelyek állami szereplőktől eredeztethetők. A nagyobb geopolitikai befolyásért folytatott
globális versengés fokozódásával egyre inkább elmosódik a határ az elrettentés és védelemhez kapcsolódó béke- és
válságidőszaki feladatok között.
A modern állam fegyveres védelmének és a nemzet biztonságának alapja a felkészített nemzeti haderő, a haderőt
támogatni és fenntartani képes védelmi ipar, a nemzet egysége, valamint a vezetés támogatottsága. Egy erős
és önállóan is reagálni képes nemzeti haderő önmagában is biztosítja azt az elrettentő erőt, amely egy méretével
és potenciáljával összemérhető ellenfél számára megkérdőjelezi az esetleges támadás által elérhető célokat és
előnyöket, egy megvalósult támadás esetén pedig képes az ország területének és szuverenitásának fegyveres
védelmére. A stratégiai szintű elrettentés és védelem szempontjából meghatározó Magyarország NATO- és európai
uniós tagsága, ugyanakkor az önálló nemzeti képességek fejlesztése a NATO és az Európai Unió védelmi képességeit
is növeli, ezáltal a kontinens stabilitását és biztonságát erősíti. Ezért a Magyar Honvédségnek a Washingtoni
Szerződés 3. cikke szerinti egyéni és kollektív védelmi képességfejlesztési feladatok mellett képesnek kell lennie
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az 5. cikk szerinti kollektív védelmi feladatok és az Európai Unióról szóló szerződés kölcsönös segítségnyújtási
klauzulájából (42.7. cikk), illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés szolidaritási klauzulájából (222. cikk)
származó feladatok ellátására, valamint a válságreagáló műveletekhez és a honvédelmi rendszert építő partnerségi
feladatokhoz történő hozzájárulásra. Az országvédelmi feladatok érdekében, a szövetséges megerősítő erők
fogadásához folyamatosan biztosítani kell a Befogadó Nemzeti Támogatás feladat- és eszközrendszerét is.
Az alapjaiban megváltozott biztonsági környezet hatására felértékelődött az arányos szerepvállalás a NATO és
az EU magas készenlétű reagáló erőiben, amelyek aktívan hozzájárulnak az euroatlanti térség biztonságának
növeléséhez, valamint megfelelő eszköztárral rendelkeznek egy fegyveres konfliktus megelőzéséhez és kezeléséhez.
Ezért Magyarországnak továbbra is érdeke az ezekhez történő hozzájárulás.
A Magyar Honvédségnek a képességfejlesztések végrehajtásával olyan korszerűen felszerelt, magasfokú mobilitással
és reagálóképességgel rendelkező haderővé kell válnia, amely képes nemzeti és szövetséges keretek között
azonnali, gyors és hatékony beavatkozásra. Továbbá a Magyar Honvédségnek képesnek kell lennie szövetségi
keretek között nagy intenzitású, összhaderőnemi műveletekben történő nagyobb szerepvállalásra, amely alapot
teremt az alacsonyabb intenzitású (béketámogató, válságkezelő stb.) műveletekben a rugalmas, feladathoz igazított
részvételre is.
Az elrettentés és védelem hatékony eszközeit képezik a katonai képességeinket demonstráló nemzeti és
többnemzeti gyakorlatok, valamit a különböző többnemzeti formációk, ezért törekedni kell az ezekben történő
részvételre.

4.2. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉG (VÉDELMI IGAZGATÁS)
A honvédelem nemzeti ügy, ezért a kormányzat és az államigazgatás minden szintjén és szervezetében ki kell
alakítani az arra irányuló erőforrásokat és az erőfeszítéseket összehangoló együttműködést. Bár az ország fegyveres
védelme kizárólag a Magyar Honvédség tevékenységén keresztül valósulhat meg, a kihívások jellegéből adódóan
azonban a teljes nemzet felkészítése, a nemzeti ellenállóképesség (reziliencia) fejlesztése, erősítése szükséges
a honvédelem komplex rendszerében. Mindez magába foglalja az állam- és közigazgatás, a gazdaság, a társadalmi
szerveződések és az egyének békeidőszaki felkészítését és fejlesztését is, mivel az ország biztonságát csak ezek
együttes megléte és együttműködése biztosíthatja. Az ország ezen elvek szerinti védelmének megszervezése
érdekében – az összkormányzati megközelítés jegyében – hatékony védelmi igazgatási rendszert kell működtetni.
A védelmi igazgatás részét képező honvédelmi igazgatásnak fel kell készítenie az állami és nem állami szerveket,
a gazdasági élet szereplőit, valamint az állampolgárokat honvédelmi feladataik végrehajtására, és biztosítani kell
a haza védelme érdekében a civil és a katonai képességek együttes és koordinált alkalmazását.
A honvédelem összkormányzati koordináció keretében működő rendszerének Kormány általi irányítása
a honvédelemért felelős miniszter útján valósul meg oly módon, hogy az ötvözi az ország és a társadalom
honvédelmi felkészítésének, valamint a Magyar Honvédség irányításának a feladatait. Ennek megfelelően a Magyar
Honvédség vezetés-irányítási rendszere szervesen illeszkedik a kormányzati vezetés és irányítás rendszeréhez,
biztosítva ezzel a védelem katonai és nem katonai elemeinek összehangolt alkalmazását.
Korunk rendkívül gyorsan és dinamikusan változó, sokszor azonnali reagálást kívánó biztonsági kihívásai mind
a szövetségi, mind a nemzeti szintű védelmi feladatok kapcsán megkövetelik a válaszlépésekhez szükséges
döntések időben – akár néhány órán belül – történő meghozatalát. Ezért a védelmi igazgatási rendszernek képesnek
kell lennie az ország védelmét hatékonyan megszervezni, koordinálni békeidőszakban, különleges jogrendben,
valamint válsághelyzetben egyaránt. Az ezzel összefüggő döntések megfelelő időben történő meghozatala
érdekében ki kell alakítani a gyorsított kormányzati döntéselőkészítés és döntéshozatal követelményeit,
eljárásrendjét és fejleszteni kell az azt támogató infokommunikációs rendszert.
A honvédelmi képesség egyik meghatározó ereje a nemzetgazdaság erőforrásaiban rejlik. A nemzetgazdaság
védelmi célú felkészítése és a gazdaságmozgósítás összkormányzati felelősség. Az egységes követelmények alapján
történő működtetés érdekében a védelmi igazgatás bázisán létre kell hozni a döntéselőkészítés és -végrehajtás
koordinálásának központi feladat- és szervezetrendszerét, továbbá a gazdaságmozgósítási igények azonnali,
biztonságosabb kielégítése érdekében fejleszteni kell a védelmi célú tartalékok rendszerét.
Az állampolgárok honvédelmi feladatokba történő bevonása érdekében ki kell alakítani a társadalom egészének és
egyes tagjainak – áldozatvállalási hajlandósággal is párosuló – védelmi tudatosságát. Erősíteni kell a honvédelemért
érzett társadalmi felelősséget, valamint a veszély-, válság- és konfliktushelyzetek társadalmi kezeléséhez szükséges
aktivitást. A lakosságot, a kis-, közepes és nagyvállalatokat, az intézményeket fel kell készíteni a védelmi feladatokra,
beleértve az azok során elvárt tevékenységeket. Fejleszteni kell a honvédelmi oktatás és képzés, valamint
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a honvédelmi gyakorlatok rendszerét és a felkészítés kereteit. Fokozni szükséges a tudományos intézményekkel
való együttműködést annak érdekében, hogy a tudományos eredmények minél hamarabb hasznosíthatók legyenek
a katonai innováció terén.

4.3. NEMZETI ELLENÁLLÓKÉPESSÉG (REZILIENCIA)
A komplex, nehezen kiszámítható biztonsági környezetben fel kell készülni a hazánkat, illetve a magyar
állampolgárokat veszélyeztető kinetikus és nem-kinetikus támadásokra, hibrid fenyegetésekre, valamint más
válsághelyzetekre. Ennek érdekében tovább kell fejleszteni a csapásokat elviselő, azok hatásait elhárítani, enyhíteni
és felszámolni, a kritikus fontosságú képességek működését fenntartani képes nemzeti ellenállóképességet.
A magyar nemzetgazdaság teljesítményének és ezzel együtt a nemzeti védelmi ipari kapacitásoknak a fokozása
jelentős mértékben hozzájárul a biztonság és a nemzeti ellenállóképesség erősítéséhez.
A magas szintű nemzeti ellenállóképesség kialakítása csökkenti a potenciális támadás kockázatát, hozzájárulva
ezzel az elrettentési képességekhez. Emellett erősíti az országvédelmi képességet, valamint javítható általa
a társadalom azon képessége is, hogy a katonai, rendvédelmi és civil tevékenységek kombinált alkalmazásával el
tudja hárítani a veszélyeket, fenyegetéseket és támadásokat, kezelni tudja azok következményeit és gyorsan helyre
tudja állítani működőképességét. A Magyar Honvédségnek ezért képesnek kell lennie a hagyományos és a hibrid
fenyegetések elleni fellépésre, a nemzeti ellenállóképesség katonai képességekkel történő növelésére, a honvédelmi
ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerelemek és egyes, a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő
létesítmények őrzésére és védelmére, valamint a civil és rendvédelmi szervek feladatellátásának támogatására,
a velük történő együttműködésre.
A katonai műveletekhez szükséges információk megszerzésében, a Magyarország biztonságát érintő válságok
előrejelzésében, a magyar honvédelmi érdekeket veszélyeztető leplezett törekvések felderítésében, valamint
a válságkörzetekben szolgálatot teljesítő katonák biztonsága érdekében fokozottan szükség van a katonai
hírszerzés és elhárítás hatékony működésére. A honvédelmi feladatok végrehajtását támogató nemzetbiztonsági
tevékenység végzése során a jövőben is kiemelt hangsúlyt kell helyezni a hazai társszolgálatokkal, valamint a NATOés az EU-tagállamok hírszerző és elhárító szervezeteivel kialakított stratégiai együttműködés célzott, elsősorban
az aktuális kihívások területén megvalósuló fejlesztésére.
A Magyar Honvédség és a Magyarország területén tevékenykedő szövetséges haderők feladat-végrehajtásának
sikere nagymértékben függ a civil (nem katonai) képességek támogatásától, ugyanakkor számos válsághelyzetben
szükségessé válik a polgári oldal katonai képességekkel történő támogatása is. E kölcsönös támogató feladatok
végrehajtására mind a Magyar Honvédséget, mind a társadalom civil szereplőit már békeidőben fel kell készíteni,
elsősorban a polgári felkészültség feladatrendszerének keretében, amely egyben a magas szintű nemzeti
ellenállóképesség elérésének egyik legfontosabb eszköze.
A polgári felkészültség az ország honvédelmi rendszerébe tartozó feladat, amelynek célja a kormányzás
(közigazgatás) és a létfontosságú rendszerelemek által nyújtott szolgáltatások folytonosságának, valamint
a Magyar Honvédség és a NATO katonai erők civil erőforrásokkal történő támogatásának a biztosítása. A nemzeti
ellenállóképesség erősítését, fejlesztését elősegítő polgári felkészültség feladatainak koordinációja a civil és
a katonai oldal között a védelmi igazgatás rendszerében valósul meg, amelyet ezért olyan irányban és módon
szükséges fejleszteni, hogy képessé váljon az e követelményekből adódó feladatok eredményes végrehajtására.

4.4. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉG
Tekintettel Magyarország szoros beágyazottságára az európai és euroatlanti biztonsági architektúrába, a Magyar
Honvédség képességeinek fejlesztése során kiemelt figyelmet kell fordítani a szövetséges és európai uniós
haderőkkel való együttműködési képesség és készség fenntartására és fokozására. Ez Magyarország és Európa
szövetségi keretek közötti védelmének, valamint a környező térségek stabilitását szolgáló műveletekben,
missziókban és egyéb honvédelmi képességeket és igazgatást építő feladatokban való részvétel hatékonyságának
fontos előfeltétele, így az elrettentés és védelem, valamint az ellenállóképesség sikerének is a záloga.
A Magyar Honvédség prioritásnak tekinti a NATO és az Európai Unió számára felajánlott képességeinek fenntartását,
és a nemzetközi katonai műveletekhez történő hozzájárulás hosszú távú biztosítását. A nemzetközi szerepvállalás
meghatározása során alapvető fontosságú, hogy figyelembe vegye az ezekbe felajánlott meglévő és kialakításra,
átfegyverzésre tervezett katonai szervezetek képességeit, valamint a haderőfejlesztések menetrendjét.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

5077

Tekintettel az Európát és hazánkat sújtó, várhatóan hosszútávon jelentkező tömeges illegális migráció jelentette
fenyegetettségre, a probléma forrásaként beazonosított térségekben lévő műveletekben és missziókban a magyar
szerepvállalás időbeli kitolódásával és esetleges átalakulásával lehet számolni. Ezen régiókban – a NATO és EU
kereteken túl – vizsgálni szükséges az ENSZ, az EBESZ, illetve alkalmi koalíciók keretében történő szerepvállalás
lehetőségét is. Fel kell készülni a nemzetközi válságkezelésben növekvő szerepet játszó megfigyelő, mentoráló és
tanácsadó jellegű katonai és civil missziókban történő láthatóbb jelenlétre, mely feladatok tervezése és végrehajtása
az összkormányzati együttműködés jegyében, több minisztérium aktív részvételével valósulhat csak meg.
A védelmi képességek lehető legszélesebb spektrumának biztosítása, a fenyegetésekre történő időbeni és
megfelelő reagálás, valamint a biztonsági környezetünk aktív formálására való képességek erősítése érdekében
fejleszteni kell a többnemzeti együttműködés személyi, intézményi, eljárási és szabványosítási feltételeit. Ezen
intézkedések elősegítik a szövetségeseinkkel folytatott stratégiai együttműködést, valamint a haderő közös
fejlesztését és alkalmazhatóságát kollektív védelmi feladatokban, a határon kívüli válságkezelő műveletekben és
partnerek képességépítését támogató feladatokban egyaránt.
Az interoperabilitás kialakításának első szintje a katonai képességek két- és többoldalú formában történő
összehangolt fejlesztése más NATO- és EU-tagállamokkal. A második szintet a szövetségeseinkkel és európai
unióbeli partnereinkkel folytatott közös kiképzések és gyakorlatok jelentik, mind a fizikai, mind a virtuális térben.
Az interoperabilitás legmagasabb szintjét a közös regionális formációkban és a készenléti erőkben történő részvétel
jelenti, ezért törekedni kell az ezekben történő rendszeres szerepvállalásra. Mindezeken felül további célkitűzés,
hogy a Magyar Honvédség a katonai együttműködés terén ne csak hozzájáruló fél legyen, hanem az elkövetkező
évtized során egyre inkább az együttműködés motorjává és egyik meghatározó szereplőjévé is váljon regionális
viszonylatban.
Az együttműködési képesség megteremtése érdekében Magyarország fenntartja a nemzeti védelmi tervezés,
valamint a NATO védelmi tervezés közötti összhangot, prioritásként kezelve a képességcélok minőségi, mennyiségi
és időbeni teljesítését. Magyarország érdeke továbbá, hogy az Európai Unió védelmi képességeinek erősítése
a Szövetséggel összhangban történjen. A CSDP katonai eszköztárának fejlesztése során elsősorban az Állandó
Strukturált Együttműködés (PESCO9) szerinti kötelezettségek végrehajtására, illetve a nemzeti haderőfejlesztési
tervekkel összekapcsolható PESCO-projektekben való részvételre koncentrál.

4.5. EMBERKÖZPONTÚSÁG
A Magyar Honvédség legfontosabb értékei a katonák és a honvédség érdekében szolgálatot teljesítő civilek.
A magyar haderő jövőjének formálása csak a kor kihívásaihoz, a társadalmi változásokhoz alkalmazkodó, progresszív
humánstratégián és az az alapján tudatosan tervezett személyügyi politikán alapulhat, amely kiterjed a katonai
életpálya teljes vertikumára, az aktív katonai pályafutáson, a tartalékos szolgálatvállaláson keresztül egészen
az életpálya zárószakaszáig. Az utógondozás, az időskori méltó gondoskodás feltételrendszerének megteremtése,
fejlesztése szintén a stratégiai célkitűzések egyike.
További célkitűzések közé tartozik a generációs sajátosságokhoz, a kor kihívásaihoz alkalmazkodó toborzás
fejlesztése, hatékonyságának fokozása, a munkaerőpiac hatásait rugalmasan kompenzálni képes szervezeti
megtartóerő növelése, valamint az életpályamodell, az előmeneteli és juttatási rendszer innovációja.
A Magyar Honvédség a jövőben is tevékenyen részt vállal az ifjúság- és családpolitika, az esélyegyenlőségi
törekvések támogatásában (többek között elkötelezett az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és
a biztonságról szóló 1325. számú határozatának megvalósítása iránt), a társadalmi tudatformálásban, a lakosság
figyelmének egészségmegőrzésre és egészséges életmódra történő irányításában.
A személyi állomány megtartásához, motivációjának fenntartásához elengedhetetlen a testi és lelki
egészségmegőrzésre, a családi és szociális gondoskodásra, valamint a hivatásos állomány munkaerőpiaci
visszailleszkedési lehetőségeit támogató rekonverziós törekvésekre vonatkozó programok fejlesztése.
A Magyar Honvédség utánpótlása össztársadalmi feladat, amely a hazafias és a honvédelmi nevelés
eredményességétől is függ. A haderő humánstratégiai célkitűzéseivel összhangban, a hazafias és a honvédelmi
nevelés keretein belül megvalósul az Alaptörvényben rögzített állampolgári kötelezettség teljesítéséhez szükséges
alapismeretek (köznevelési, szakképzési és felsőoktatási intézményrendszeren átívelő) széleskörű társadalmi
elterjesztése. A széleskörű társadalmi beágyazottság érdekében a Magyar Honvédség az állami, nemzeti,
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katonai és egyéb rendezvényeken folyamatos katonai megjelenést biztosít, ezáltal elősegítve a katonai hivatás
elfogadottságát, presztízsének növelését.
A megújuló Magyar Honvédség feladatainak hatékony ellátásához, a modern fegyverrendszerek üzemeltetéséhez
szükséges kvalifikált és elkötelezett személyek megszólítása, alkalmazása, megtartása és utánpótlása prioritás.
A folyamatosan változó biztonsági és gazdasági környezethez alkalmazkodni képes, a társadalmi igényeknek
és elvárásoknak megfelelő védelmi képességfejlesztés feltétele a megfelelő létszámú, szakszerűen felkészített
katona és civil alkalmazott, azonban a hazánkban tapasztalható demográfiai trendek, a foglalkoztatási viszonyok
átalakulása, a társadalmi generációk értékrendjében bekövetkező változások, valamint a gazdasági szereplők
növekvő trendeket mutató humánerőforrás igénye komoly – a haderőt is közvetlenül érintő – kihívásokat
rejt magában. A védelmi ipar szereplőivel történő stratégiai együttműködések enyhíthetik a specializált
humánerőforrás-gazdálkodás egyes kihívásait.
Stratégiai cél a kiszámítható, tervezhető jövőképet biztosító életpálya versenyképessé tétele, a munkakörülmények
javítása, a szervezeti kultúra fejlesztése, ezzel együtt a hivatástudat erősítése. A katonai életpályamodell biztosítja
az átláthatóságot és meghatározza az előmenetelhez szükséges kompetenciákat, amelyhez a hátteret az élethosszig
tartó tanulást támogató szakképzési, kutatás-fejlesztési, innovációs, tudományos és kulturális rendszer biztosítja.
A katonák rugalmas reagálóképességének fenntartásához, a feladatok végrehajtásának támogatásához jelentősen
hozzájárul a Magyar Honvédség szervezeteiben szolgálatot teljesítő civil állomány. Ezért szintén fontos stratégiai
cél az ő megbecsülésük érvényre juttatása is annak érdekében, hogy a személyi állomány között jelenleg meglévő
szinergia a jövőben is megmaradjon.

5. A MEGÚJULÓ MAGYAR HONVÉDSÉG
A Magyar Honvédség hazánk szuverenitásának, területi integritása szavatolásának elsődleges pillére. A haderő
ennek megfelelően képes az Alaptörvényben és származtatott törvényekben megszabott feladatainak a kor
színvonalán történő végrehajtására. Képes Magyarország biztonságának és szuverenitásának garantálására egyrészt
a nemzeti képességein alapuló, hiteles elrettentés útján, másrészt a szövetségi rendszer keretében.
A jövő magyar hadereje egy korszerűen felszerelt, magasfokú mobilitással és reagálóképességgel rendelkező
szervezet, amely egyidőben képes folyamatosan fejlődni, alkalmazkodni és megújulni. Amellett, hogy hiteles,
nyitott, tájékozott, agilis és nem utolsósorban ellenálló, képes feladatai ellátására akár önállóan, akár szövetségi
keretek között.
Magyarország és állampolgárainak hatékony védelme csak a rendelkezésre álló erőforrások és eszközök integrált
alkalmazásával lehetséges. A hivatásos és szerződéses katonákból, valamint az ő tevékenységüket támogató
civilekből és tartalékosokból álló, felkészített és felszerelt Magyar Honvédség képességei modulárisan10 épülnek fel,
és az így létrehozott kötelékek képesek az egymással és a szövetségesekkel való teljes együttműködésre. A Magyar
Honvédség vezetését integrált parancsnokságok végzik, amelyek a vezetési elvek, a szervezetek, az eljárásrendek
és a vezetés-irányítás összehangolásával képesek más nemzeti és nemzetközi kormányzati és nem-kormányzati
szervekkel történő szoros együttműködésre. A haza védelmének nemzeti elemeit a kollektív és egyéb biztonsági
együttműködések révén elérhető katonai képességek egészítik ki.
A haza védelmének legfontosabb eleme a feladataira a szükséges mértékben felkészített, biztonságtudatos
társadalom. Ezért kulcsfontosságú a kiterjedt, strukturált, és békeidőszakban begyakorolt kapcsolati és
együttműködési rendszerek kialakítása, az állampolgárok hatékony elérése és bevonása.
A honvédelemhez szükséges képességeket átfogóan érintő fejlesztések tervszerű végrehajtásával egy önálló
feladatvégrehajtásra felkészült, egyben a szövetségi rendszerbe illeszkedő Magyar Honvédség jön létre.
A NATO Válságreagáló Rendszeréhez is illeszkedő nemzeti ellenállóképesség fejlesztése magas szinten tartja
az állampolgárok biztonságérzetét és a válságidőszaki tevékenységben résztvevő elemek felkészültségét.
A Magyar Honvédség fejlesztésének alapja a törvényi feladatok és a nemzetközi kötelezettségek végrehajtására való
készség és képesség. A képességfejlesztés célja, hogy a múlt tapasztalataiból építkezve, a jövő kihívásaira kitekintve
olyan kompetenciák kerüljenek kialakításra, amelyek megfelelnek a jelen és a jövő kihívásainak, képesek a gyorsan
változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodni és azokra a megfelelő válaszokat megadni.
A változó társadalmi, gazdasági és hadműveleti környezet, a gyorsuló ütemű technológiai fejlődés megköveteli
a Magyar Honvédség folyamatos transzformációját, amely egyaránt érinti a műveleti eljárások fejlesztését,
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a szervezeti modernizációt, az új képességek integrálását, az ezekhez kapcsolódó koncepciók és doktrínák
kidolgozását, valamint a kiképzés-felkészítés hatékonyságának növelését.
A feladatok eredményes végrehajtásához olyan integrált képességekkel (haderőnemekkel, fegyvernemekkel és
szakcsapatokkal) kell rendelkezni, amelyek kinetikus és nem kinetikus hatások összehangolt és integrált kiváltásával
biztosítani tudják a műveleti fölény megszerzését és fenntartását a Magyar Honvédséggel képességeiben
összemérhető ellenféllel szemben.
A jelen és a jövő hadviselése túllép a hagyományos értelemben vett fegyveres konfliktusok határain. A műveleti tér
kiterjedésével a klasszikus szárazföldi és légierő haderőnemek mellett az elektromágneses, a kibertér és a világűr is
egyre nagyobb szerepet kap a műveleti fölény megszerzésében és fenntartásában, mind az elrettentés, mind pedig
válság vagy fegyveres konfrontáció időszakában. Ez megköveteli a klasszikus haderőnemhez tartozó képességek
mellett az új műveleti terek, mint az elektromágneses, a kibertér és a világűrbe telepíthető eszközrendszerek
koordinált fejlesztését.
A 21. századi magyar haderő, a haderőfejlesztés eredményeként megszerzett eljárásbeli és technológiai fölényére
támaszkodva, képes a hagyományos szimmetrikus és/vagy aszimmetrikus hadviselés folytatására, függetlenül
attól, hogy reguláris vagy irreguláris erőkkel, illetve egyes képességeit tekintve fölényben lévő ellenféllel szemben
folytat műveletet. Egységeivel, alegységeivel számbeli hátrányban és korlátozó környezetben is képes feladatai
eredményes végrehajtására.

5.1. A MAGYAR HONVÉDSÉG
A Magyar Honvédség alapját a jól képzett és felkészített katonák, valamint a tevékenységüket támogató
civilek képezik, akik a kor színvonalának megfelelő tudással és eszköztárral képesek részt venni mind a hazai,
mind pedig a nemzetközi feladatok végrehajtásában. Ennek elérését kizárólag egy konstruktív, korszerű
humánerőforrás-gazdálkodási rendszer garantálhatja, amely a haderőfejlesztés keretében változó létszámigények
figyelembevételével elősegíti a motivált, szakmailag felkészült, elkötelezett személyi állomány folyamatos
rendelkezésre állását. A személyzeti munka további kiemelt célja, az Országgyűlés által engedélyezett keretszámok
elérése mellett, a megfelelő állományarányok beállítása és folyamatos fenntartása.
A többszintű, integrált információs hálózatba szervezett műveletvezetési rendszer a kor színvonalának megfelelő
infokommunikációs és fejlett kiberbiztonsági képességekkel biztosítja a Magyar Honvédség műveleteinek vezetését,
akár korlátozó körülmények fennállása esetén is.
A szárazföldi erők vonatkozásában fokozatosan – az erőforrások rendelkezésre állásának ütemében – fejlesztésre
kerülnek a harcoló, a harctámogató és harckiszolgáló képességek. Ennek érdekében három dandáros struktúra
kerül létrehozásra, amelynek keretében egy nehéz, egy közepes és egy különleges rendeltetésű (könnyű) dandár
kialakítása a cél. A harctámogató képességek vonatkozásában jelentős, elsősorban minőségi fejlesztések történnek
a híradó és informatikai, a műszaki, a vegyivédelmi és a felderítő szakterületeken.
A légierő – integrálódva a NATO légi vezetés-irányítási rendszerébe – a magyar és a szövetséges légtér
szuverenitásának fenntartását szolgáló légtérrendészeti és légvédelmi feladatok ellátása mellett támogatást nyújt
a szárazföldi csapatok műveleteihez. Feladatainak eredményes ellátásához három légibázis, továbbá légvédelmi és
légi vezetési képességek kerülnek fejlesztésre.
A katonai kibertérműveleti erők a kibertérben végrehajtott műveleteikkel, beleértve az offenzív műveleteket
is, hozzájárulnak a szárazföldi erők és a légierő kinetikus műveleteinek hatékonyságához. Békében aktívan
közreműködnek a nemzeti kibervédelmi feladatokban, valamint felkészülnek a különleges jogrendi helyzetben
történő feladatvégrehajtásra.
A teljes feladatrendszer eredményes végrehajtásának elengedhetetlen feltétele a megfelelő logisztikai és
egészségügyi támogatóképességek megteremtése. Ennek érdekében kialakításra kerül az a Magyarországon
telepített és ellátási hálózati rendszerbe szervezett, részben telepíthető egészségügyi és logisztikai képesség, amely
képes lesz a harc és harctámogató erők műveletekbe történő telepítésére, az erők műveleti területen belüli és azok
közötti mozgatására, valamint teljeskörű ellátására.
Ez az összfegyvernemi struktúra, kiegészülve a különleges műveleti képességek által biztosított műveleti hatásokkal
és együttműködésben az önkéntesen szerveződő területvédelmi erőkkel, képes lesz minden Magyarország
méretével és potenciáljával összemérhető agresszort megállítani és garantálni az ország területi egységének
sérthetetlenségét.
A Magyar Honvédség erőfölényét elsősorban a magasfokúan felkészített humán állományára alapozva,
technikai fejlesztések útján éri el, és azt a folyamatos transzformáció útján tartja fenn. A képességfejlesztés
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a képességterületek teljes vertikumában történik, amelyet a stratégiai környezet változásának folyamatos
elemzése és értékelése, a műveletek és gyakorlatok végrehajtásának tapasztalatai, a védelmi kutatás, a műveleti és
technológiai innováció, valamint a koncepció- és doktrínafejlesztés is támogat.
A képességfejlesztés középpontjában a Magyar Honvédség harc-, harctámogató és harckiszolgáló képességeinek
egyenszilárd fejlesztése áll, amely a modern technológia és az innováció eredményeinek felhasználásával növeli
a katona felkészültségét, túlélőképességét és műveleti hatékonyságát. Ezért a hazai védelmi ipari kapacitások
fejlesztésének irányai is a jövő hadviselését meghatározó technológiai képességekre terjednek ki, úgymint
az információs technológia és kibervédelem, a szimulációs, virtuális és augmentált valóság, a mesterséges
intelligencia, a kvantum számítástechnika, a robottechnológia, a pilóta nélküli repülőeszközök és az azok
elleni védelem, a nem halálos fegyverek, az energiatárolás és alternatív energiaforrások, a nanotechnológia,
az anyagtechnológiák és a biotechnológia.

5.1.1. Vezetés-irányítási képességek
Kialakításra kerül a béke, válság és védelem különböző időszakain átnyúló, küldetésorientált vezetésirányítás struktúrája és eljárásrendje. A parancsnoki munkát minden vezetési szinten továbbra is az önállóság,
a kezdeményezőkészség, a felelősségvállalás és a megfontolt kockázatvállalás fogja jellemezni.
Fejlett, autonóm működésre is képes, hálózatalapú vezetéstámogató képességek lesznek kiépítve, amelyek
hatékonyan alkalmazhatók a technológiailag elmaradott, nem támogató környezetben is. Biztosítani szükséges
a nagy sávszélességű, zavarvédett nyílt és minősített adatkapcsolatot, a haderő távközlési hálózatainak
kiber- és elektronikai hadviselés elleni védelmét, valamint a kormányzati együttműködési készséget. A nagy
sávszélesség rendelkezésre állásának hiányát okozó vészhelyzeti esetekre is ki kell dolgozni az eljárásoknak,
technikai eszközöknek és szervezeteknek olyan összefüggő rendszereit, amelyek biztosítják a felelős döntések
meghozatalához minimálisan elegendő információ mennyiségben, minőségben és időben történő eljuttatását
a döntéshozóhoz. Fejleszteni szükséges a tömegadaton és az azt feldolgozó mesterséges intelligencián alapuló
döntéstámogató rendszereket, a szenzoros adatgyűjtést, az adattároló és továbbító eszközöket. Kiépítésre kerül
az országhatáron kívüli műveleteinket támogató, a szövetségesekkel valós idejű adatforgalmat is kiszolgálni képes,
egységes, stacioner és telepíthető elemeket magába foglaló infokommunikációs hálózati rendszer.
A fejlesztések eredményeként a vezetés-irányítási elemek és szervezetek, azok támogató rendszerei, valamint
az alkalmazott vezetési eljárások változtatás nélkül alkalmasak lesznek a békeidőszaki tevékenységről a válság-,
illetve konfliktushelyzetre történő részleges vagy teljes áttérésre. A Magyar Honvédség vezetési elemeit úgy szervezi
meg, helyezi el és készíti fel, hogy szükség esetén korlátozó, valamint nukleáris, biológiai és vegyi szennyezéssel
sújtott környezetben is képesek legyenek a teljes haderő műveleti vezetés-irányítására.

5.1.2. Harc- és harctámogató képességek
A Magyar Honvédség harcképességének fejlesztése során, az összfegyvernemi jelleg megőrzése mellett, növelni
fogja mind a katonák egyéni, mind pedig az egységek és alegységek kollektív védelmi és önvédelmi képességeit,
valamint műveleti hatékonyságát. A digitális katona program keretében a felszerelés moduláris kialakításával
fokozza az egyén fizikai védelmét, a tűzerőt és pusztító képességet, a mozgékonyságot, valamint biztosítja
a hálózatba integrált nagy sávszélességű adatkapcsolatot. Megteremti az éjszakai és korlátozott látási, valamint
a szélsőséges időjárási viszonyok melletti műveleti képességet, valamint a harcászati szinten megjelenő személyzet
nélküli eszközök integrálásának lehetőségét.
A Magyar Honvédség harcászati egységei és alegységei meghatározott időn keresztül megerősítő támogatás
nélkül is képesek lesznek feladataik eredményes végrehajtására. Ennek érdekében nagymozgékonyságú, fejlett
aktív és passzív önvédelmi rendszereket integráló és nagy tűzerejű harcjárművekkel, páncéltörő eszközökkel,
autonóm működést biztosító támogató képességekkel, valamint nagy hatótávolságú digitális adatkommunikációra
képes eszközökkel lesznek felszerelve. Saját tűzeszközeik alkalmazása mellett képesek lesznek az együttműködő
légierő, a pilóta nélküli repülőgépek, a nagy hatótávolságú tüzérségi eszközök által kiváltható műveleti hatások
integrálására és információs hadviselés alkalmazására.
Tovább erősödik a csapatok túlélőképessége. Ez elsősorban álcázásuk és mobilitásuk növelésével, az aktív és
passzív védelmi rendszerek további fejlesztésével, illetve a jellemzően nagyobb személyi veszteséggel járó
feladatok automatizálásával lesz biztosítva. A Magyar Honvédség csapatai túlélőképességének, műveleti
manőverszabadságának fenntartása és növelése érdekében fejlesztésre kerülnek az egyéni és kollektív nukleáris,
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biológiai és vegyivédelmi, valamint a saját erők mozgását támogató és a szembenálló fél mozgását akadályozó
műszaki harctámogató, valamint az infrastruktúra- és erődítésépítő támogató műszaki képességek.
A Magyar Honvédség képességei moduláris rendszerben épülnek fel annak érdekében, hogy az erők műveleti
csoportosítása szabadon, a parancsnok elhatározásának megfelelően, a műveleti igények szerint méretezhető
és konfigurálható legyen. A műveleti hatások fokozása területén a fejlesztések fókusza a szenzorok és célkezelő
rendszerek, valamint az ellenfél eszközeinek hatótávolságán kívülről tűzhatást kiváltó eszközök fejlesztésére
helyeződik. Minden műveleti szinten passzív és aktív kibervédelmi képességek lesznek kialakítva.
A Magyar Honvédség feladatai végrehajtása érdekében a dinamikusan változó műveleti viszonyokhoz
alkalmazkodni képes, kellő előrelátást és korai előrejelzést biztosító, nagy mozgékonyságú és túlélőképességű
felderítő rendszerrel fog rendelkezni, ami a műveletek sikeres megvívásához szükséges információt képes
a hálózatalapú, integrált információgyűjtő, feldolgozó és továbbító (terjesztő) rendszerén keresztül időben
biztosítani. A felderítésben törekedni kell a technológiai fejlettség adta lehetőségek kihasználására. Olyan
személyzettel vagy személyzet nélküli szárazföldi és légi platformú adatgyűjtő szenzorokkal és mesterséges
intelligenciával támogatott adatfeldolgozó, elemző-értékelő képességek fejlesztése szükséges, amelyek az összes
műveleti térben képesek valós idejű információkkal támogatni a műveletek végrehajtását.
A fejlesztések eredményeként olyan harcászati, hadműveleti és stratégiai szintű pilóta nélküli légiplatform flottával
fog a Magyar Honvédség rendelkezni, amely képes önállóan vagy tömegesen bevetve felderítő, elektronikai
hadviselési és kinetikus csapásmérési feladatok végrehajtására.
Tovább folytatódik a különleges műveleti erők megkezdett fejlesztése a nemzeti, regionális és szövetségi feladatok
eredményes és hatékony végrehajtásának érdekében. A különleges rendeltetésű szervezetek biztosítani fogják
a stratégiai és műveleti gyorsreagáló képességet, valamint a légi-mozgékonyságú és nagy mélységű felderítési,
illetve különleges műveleti feladatokra való alkalmazhatóságot. A magyar vezetésű különleges műveleti vezetésirányítási elem kialakításával és fejlesztésével erősödnek a védelem regionális együttműködésen alapuló
rétegei. Ezek technikai, eljárásbeli és információvédelmi szempontból alkalmasak lesznek a hasonló szövetségi
rendszerekkel és erőkkel való együttműködésre.
A Magyar Honvédség légiereje a NATO Integrált Lég- és Rakétavédelmi Rendszer (NATINAMDS) integráns részeként
végrehajtja az ország légtérellenőrzési, légtérrendészeti és légtérvédelmi feladatait, és rendelkezik minden olyan
képességgel, amely alkalmassá teszi a szövetségi keretek között végrehajtott béke-, válság- és konfliktusidőszaki
feladatok hatékony végrehajtására. A légierő egységes rendszerként működik a centralizált vezetéshez és
a decentralizált végrehajtó erőkhöz tartozó informatikai és adatkapcsolati rendszerek támogatásával.
A légierő fejlesztésével növekszik a harcászati repülőeszközök légvédelmi, csapásmérő, légi utántöltő, felderítő és
elektronikai harc képessége, telepíthetősége és szárazföldi támogató képessége. Tovább szükséges fejleszteni
a harcászati adatkapcsolati, valamint önvédelmi rendszereiket. A Magyar Honvédség repülőeszközei el lesznek
látva elektronikai ellentevékenység kifejtésére alkalmas eszközökkel. Prioritás a merev és forgószárnyas légiszállító
képesség továbbfejlesztése, a szárazföldi és különleges műveleti erők telepítésére való készség megteremtése,
műveleti alkalmazásuk támogatása, valamint a légi kutató-mentő és a légi egészségügyi kiürítési képességek
biztosítása.
A légvédelmi képességek biztosítani fogják Magyarország és a kijelölt légterek légvédelmi oltalmazását
a hagyományos, valamint a tömegesen és innovatívan alkalmazott, különböző méretű, rendeltetésű és képességű
repülőeszközökkel szemben. A légierő képes lesz továbbá a szembenálló fél légvédelmi eszközei hatósugarán
kívülről indítható fegyverek hatékony alkalmazására. Kialakításra kerül a különböző méretű és képességű stratégiai,
hadműveleti, valamint a tömegesen bevethető pilóta nélküli repülőeszközök alkalmazásának lehetősége.
A kialakításra kerülő és folyamatosan fejlesztett katonai kibertér műveleti képességek biztosítani fogják
a kibertérből érkező katonai jelentőségű fenyegetések és veszélyek azonosítását, hatékony kezelését, illetve
az azokkal kapcsolatos válaszlépések és ellenintézkedések végrehajtását. Ezek a képességek támogatják
a szárazföldi erők, a légierő és a különleges műveleti erők kinetikus képességeit, valamint aktívan hozzájárulnak
Magyarország kiberbiztonságához.
A korszerű védelmi képességek elérése érdekében megkezdődnek a világűr védelmi célú felhasználására irányuló
fejlesztések. Biztosítani kell a vezetési és kommunikációs, a felderítő és a fegyverek rávezetését szolgáló, valamint
a dedikált védelmi célú navigációs rendszerek védelmét. A világűrbe telepített eszközök Magyarországgal szembeni
alkalmazása elleni védelem feltételeit is meg kell teremteni.
A modern információs műveletek végrehajtásának feltételei is létrejönnek. Növekedni fog a civil-katonai
együttműködés hatékonysága, tovább fejlődnek a lélektani műveleti képességek. A katonai felderítési és hírszerzési
tevékenység további fokozása érdekében létrejönnek az elektromágneses spektrum és kibertér műveletek
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végrehajtására való készségek és képességek. Fejleszteni szükséges továbbá a stratégiai kommunikációt, illetve
az információt célzó műveleteket összefogó információs-kognitív műveletek alkalmazási elveit és eljárásait.
A Magyar Honvédség az elektromágneses spektrumban képes lesz a hatékony elektromágneses műveletek
végrehajtására, ennek érdekében mind a szárazföldi, mind a légierő haderőnemnél elektronikai hadviselés
képességet épít fel annak teljes spektrumában, így az elektronikai támadás, az elektronikai megfigyelés és
az elektronikai védelem területén egyaránt.

5.1.3. Harckiszolgáló képességek
A harckiszolgáló rendszer képes a Magyar Honvédség szárazföldi erői, valamint a légierő kötelékek harcászatihadműveleti feladatainak teljeskörű logisztikai és egészségügyi támogatására az ország területén belül és annak
határain kívül, szövetségesi vagy egyéb nemzetközi műveletben. Az ellátórendszer képessé válik a haderő
modernizációja során érkező fegyverrendszerek és harcanyagkészletek kor színvonalának megfelelő raktározására
és fenntartására.
A harckiszolgálás rugalmassága és alkalmazkodóképessége, a támogatási elvek és eljárások folyamatos
megújításán alapulva, a logisztikai és egészségügyi rendszer technológiai fejlesztésén keresztül valósul meg.
A logisztikai támogatás meghatározó tulajdonságává válik a prediktív ellátórendszerek, a csökkentett fejlesztési
és rendszerbeállítási ciklusok, illetve a kettős felhasználású eszközök alkalmazása, a védett és előkészített ellátó
és feltöltő pontok rendszere, valamint az autonóm rendszerek fenntartásban és a harckiszolgálásban történő
széleskörű alkalmazása.
A békeidőszaki hadszíntér-előkészítés részeként létrejön a területileg széttagolt, megfelelő mennyiségű készletekkel
feltöltött, szükség szerint redundáns raktározási és javító létesítmények rendszere.
További fejlesztésre kerülnek a hadszínterek közötti és a hadszíntéren belüli légiszállító képességek, amelyek
biztosítják a Magyar Honvédség szállítási és utánpótlási igényeit, az erők gyors telepítését, átcsoportosítását és
kivonását a műveleti feladatok teljes vertikumában.
Az egészségügyi fejlesztések fő célja a Magyar Honvédség békeidejű és válságidőszaki teljes egészségügyi
ellátásának erősítése, hatékony és flexibilis, a kor színvonalának megfelelő egészségügyi támogatás nyújtása.
Kiemelt jelentőségű a műveleti feladatok kiszolgálását biztosító, támogató, telepíthető egészségügyi ellátó,
valamint a földi és légi kiürítő képességek fejlesztése, modernizálása.
A stratégiai és műveleti egészségügyi feladatok hatékony végrehajtása, vezetés-irányítása, a gyors és adekvát
intézkedések meghozatala érdekében komplex, a feladatokat rendszerezni és elemezni képes többlépcsős,
stacioner és műveleti információs hálózatba integrált egészségügyi támogató vezetés-irányítási és kiszolgáló
rendszert szükséges kialakítani, amely nukleáris, biológiai és vegyi szennyezéssel sújtott környezetben is képes
hatékonyan működni.

5.1.4. Adaptációs-transzformációs képesség
A műveleti környezeti változásokhoz történő hatékony alkalmazkodás érdekében létrejön a Magyar Honvédség
kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztémája, és folytatódik transzformációs rendszerének fejlesztése. Ehhez
egységes rendszerbe szükséges foglalni a Magyar Honvédség kutatás-fejlesztési, innovációs, koncepció- és
doktrínafejlesztési, valamint felkészítési és kiképzési rendszerét.
Az egymással szorosan együttműködő, a technológia, valamint a műveleti eljárások és koncepciók fejlesztését
végző szervezetek úgy lesznek kialakítva, hogy az új koncepciók, eljárások és korszerű technológiák bevezetési ideje
csökkenjen. Az új tapasztalatok és eredmények gyors adaptálása növelni fogja a Magyar Honvédség hatékonyságát,
egyszerűsíti a különböző rendszerek működését, illetve maximálisan biztosítani fogja a változó műveleti
környezet kihívásainak megfelelő kiképzést és felkészítést. Az erők kiképzése érdekében a Magyar Honvédség
rendelkezni fog a kor színvonalának megfelelő virtuális és valós idejű egyéni szimulációs rendszerekkel, kiképzéstechnikai eszközökkel, amelyek a hagyományos kiképzési bázisokon kívül is elérhetőek. Az interoperabilitás és
a szövetségi együttműködés érdekében a nemzetközi együttműködéshez szükséges feltételek is biztosítva lesznek.
E minőségi szint eléréséhez szükségessé válik a különböző helyeken telepített virtuális és valós idejű szimulációs
eszközök, fegyverrendszer-szimulátorok, valós idejű műveleteket támogató rendszerek nemzeti és nemzetközi
összekapcsolhatóságának megvalósítása. A képességek fejlesztésével egy harmonizált, összhaderőnemi, valós idejű
műveletek leképezésére alkalmas szimulációs központ (Hub) jön létre, amely a nemzeti mellett a közös védelmi
képességek fejlesztését is szolgálja.
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5.1.5. Honvédelmi kiegészítő és hátországvédelmi képesség
Annak érdekében, hogy egy korszerű, a kor biztonsági kihívásainak és kockázatainak megfelelni tudó, a reguláris
erők feladatait békében és különleges jogrendben is támogatni képes tartalékos erő épüljön ki, a Magyar
Honvédség fokozatosan növeli az önkéntes tartalékos rendszer személyi állományát és képességeit, és felkészíti
az alaprendeltetéséből adódó feladatai ellátására. Az elmúlt időszak eredményei megfelelő alapot képeznek ahhoz,
hogy a Zrínyi HHP keretében megvalósuló fejlesztések eredményeként, 2030-ra az önkéntes tartalékos rendszer
– az új típusú kihívások kezelését is magában foglaló – feladatainak végrehajtásakor egységes, koherens rendszert
alkosson a hivatásos és szerződéses állománnyal.
A hátországvédelmi képességek kialakítása keretében fejleszteni szükséges a létfontosságú rendszerelemek
védelmét, a haderő kiegészítésének és veszteségpótlásának, valamint a fő felvonulási és ellátási útvonalai
védelmének, illetve a nem katonai hatóságok támogatásának rendszerét. A hátországvédelmi szervezet
– a Magyarország területén folyó szövetségi műveletekhez kapcsolódó befogadó nemzeti támogatásban történő
közreműködés mellett – képes lesz Magyarország műveletekbe nem bevont területei katonai biztonságának
fenntartására, különös tekintettel a kijelölt létfontosságú rendszerelemek védelmére és a működésbiztonsági
feltételek fenntartására, a műveletek központi és területi alapon szervezett logisztikai hátterének biztosítására,
a közrend és jogrend fenntartásához történő hozzájárulásra, valamint a hadkötelesek és tartalékosok felkészítésére,
a hadkiegészítés és veszteségpótlás végrehajtására.

6. VÉDELMI IPAR
A Zrínyi HHP a Magyar Honvédség ütőképes és korszerűen felszerelt haderővé alakításán túl elsődleges célként
fogalmazza meg a magyar védelmi ipar egyidejű fejlesztését, Magyarország kiemelt védelmi ipari központtá
válását a régióban. A haderőfejlesztés olyan védelmi ipari együttműködések kialakítására teremt lehetőséget,
amely a technológiai transzferen és gyártókapacitások létesítésén keresztül megteremti a védelmi ipar
transzformációjának lehetőségét. A magyar védelmi ipar kiépítése elengedhetetlen a sikeres haderőfejlesztés
eredményességének hosszútávú fenntartásához. A nemzeti védelmi ipari kapacitások fenntartása és fejlesztése,
valamint az önálló védelmi ipari kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer kialakítása stratégiai kérdés, hiszen ezeken
keresztül növelhető az ország védelmi hitelessége, rugalmassága és ellenállóképessége, továbbá rövid időn belül
jelentősen csökkenthető külső védelemgazdasági és technológiai függősége.
A Zrínyi HHP megvalósítását a hozzá kapcsolódó iparfejlesztési programok segítik elő, ezért kiemelt fontosságú
a honvédelemért és az iparfejlesztésért felelős szaktárcák közötti szoros együttműködés. A védelmi ipar
fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy szereplőinek gazdasági helyzete stabil legyen, ezért a Kormány a feladat
szerint illetékes minisztériumon keresztül gazdasági eszközökkel és ösztönzőkkel támogatja a védelmi szektort,
lehetővé téve ezzel korszerű haditechnikai eszközök és felszerelések hazai bázison történő gyártását és fenntartását,
az azokhoz szükséges gyártókapacitások kialakítását, az új eszközök üzemeltetéséhez és kiszolgálásához szükséges
technológiaváltást, valamint a szakképzett munkaerő biztosítását.
A védelmi ipar fejlesztése a fenntartható haderő létrehozása mellett hozzájárul a gazdaság, az ellátásbiztonság
és a technológiai fejlettség növekedéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez, a magasan képzett munkaerőt
foglalkoztató munkahelyek megteremtéséhez, és hosszabb távon elősegíti az érintett vállalatok nemzetközi piacra
lépését. Az újjáépülő védelmi ipar magyar szakemberek ezrei számára teremt munkát, elismertséget és tartósan
tervezhető jövőképet az ország határain belül. Ezzel közvetlenül hozzájárul az oktatás-szakképzés, a tudományos
kutatóhelyek, a vidéki települések gazdasági-társadalmi fejlődése, és az érintett térségek kis-, és közepes
vállalatainak nemzetközi piacra lépése érdekében tett kormányzati erőfeszítésekhez.
A védelmi ipar szerepe a nemzetgazdaságban általában sokkal tágabban értelmezendő, mint a védelemhez
szükséges eszközök előállítása, mivel a nemzetgazdaságba beágyazódva a hazai kutatás-fejlesztési bázis aktív
részét képezi, illetve nagy hozzáadott értékű termékeket képes exportpiacokra is előállítani. Éppen ezért a védelmi
ipari kutatás-innováció húzóerőként hat a gazdaság műszaki színvonalára, és a védelmi célokat szolgáló kutatások
eredményei a köznapi felhasználásban is rövid átfutási idővel megjelennek. Ez olyan előnyt adhat a hazai
vállalkozásoknak, amely javíthatja jövedelmezőségüket a globális versenyben a nem katonai célú termékek
közösségi és világpiacán is. Magyarország érdeke tehát a védelmi ipar műszaki, gazdasági, szervezési és fejlesztési
tudásának (know-how) hazai újra alapozása, illetve a meglévő ismeretek megőrzése és ápolása. A tudásanyag
megalapozása, annak átörökítése és a rendelkezésre bocsáthatóság biztosítása a védelmi ipar, a magyarországi
egyetemek és főiskolák, a Magyar Honvédség és a felelős szaktárcák közös feladata, egyben a honvédelem érdeke.
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A védelmi ipar fejlesztése érdekében folyamatosan vizsgálni kell és meg kell határozni azokat az időszerű
kutatásokon és modern technológiákon alapuló fejlesztési célokat, amelyek a tágabb értelemben vett honvédelem
és a Magyar Honvédség érdekében a védelmi fejlesztési elgondolásba illeszthetők. A védelmi ipar, illetve a védelmi
ipari technológia megújítását szolgáló fejlesztési célokat az iparfejlesztésért felelős szaktárcával együttesen kell
megalkotni. Az egyes fejlesztések megvalósítását szövetségi, európai uniós és egyéb forrásalapok, pályázati
támogatások segítik elő. A saját termékek kifejlesztése során – a kölcsönös együttműködés keretében – az EU, NATO
és a nemzetközi piaci partnerek beszállítói tapasztalatait is fel kell használni és kamatoztatni kell.
Magyarország nemzetközileg is versenyképes, kiaknázásra váró erőforrásokkal rendelkezik ipari képességek,
tudományos-technikai bázis vonatkozásában. A védelmi célú kutatásokat, fejlesztéseket számos jelenlegi, és
valószínűsíthetően előttünk álló kihívás szempontjából hiánypótló haditechnikai platform tekintetében indokolt
haladéktalanul megkezdeni, és a megkezdett fejlesztéseket tovább kell folytatni.
A védelmi ipar fejlődését előre lendítik a bi- és multilaterális együttműködés révén elérhető szinergiák.
Magyarország elfogadja, hogy az európai biztonság szavatolásának egyik pillére a védelmi ipar, a magyar védelmi
ipar nemzetközi együttműködésben történő részvétele pedig nemzeti érdek. Ezért Magyarország aktívan részt
vállal az európai technológiai és védelmi ipari bázis megteremtésében és megerősítésében, valamint arra törekszik,
hogy csökkenjen a tagállamok közötti fragmentáció. Mind az EU, mind a NATO keretében folyó ilyen irányú
tevékenységeket nyomon kell követni és hasznosítani kell a magyar védelmi ipar lehetőségeinek minél szélesebb
körű kiaknázása érdekében11. Hazánk fontosnak tartja a regionális keretek közötti együttműködési lehetőségek
kihasználását is, illetve a partnerekkel történő szinergiák kialakítását. Arra törekszik, hogy a hazai védelmi ipar
irányai összhangba kerüljenek az Európai Unió által kialakított iparpolitikai irányokkal és tevékenységekkel és minél
mélyebben és szélesebb körben integrálódjon a nemzetközi védelmi ipari környezetbe.

7. VÉDELMI KÖLTSÉGVETÉS
A haderő fejlesztésének egyik meghatározó feltétele a honvédelmi ágazat részére a nemzetgazdaság
teljesítőképességével arányos mértékben biztosított erőforrások rendelkezésre állása és azok hatékony
felhasználása. A források rendelkezésre állását a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek
megteremtését szolgáló kormányzati döntések biztosítják. Ezek a haderő megújításához folyamatosan bővülő
költségvetési támogatást rendelnek, és az elfogadott szövetségi kötelezettségvállalással12 összhangban
garantálják a védelmi kiadásoknak a GDP 2%-os részarányra történő emelését legkésőbb 2024-től, majd legalább
ennek a szintnek a megtartását az azt követő időszakra vonatkozóan. A modernizációra fordított kiadások
már jelenleg is meghaladják a védelmi költségvetés 20%-át. Mindennek eredményeként a Magyar Honvédség
képességfejlesztésére jelentős keret áll rendelkezésre jelenleg és a következő évek során is. A Zrínyi HHP elindítása
óta a következetes kormányzati gyakorlatnak megfelelően, a fejlesztések megvalósításához – a folyamatosan
változó biztonsági helyzethez történő igazodást támogatandó – a mindenkori költségvetési törvényben rögzített
forrásokat meghaladóan további források biztosíthatók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Stratégiában megfogalmazott iránymutatás alapján kell kidolgozni a Honvédelmi Minisztérium tervezési
irányelveit, szabályzóit, valamint a Magyar Honvédség Parancsnokságának irányelveit, doktrínáit, szabályzatait és
terveit.
A Stratégia időhorizontja alapvetően hosszabb távra tekint előre, azonban a biztonsági környezetben vagy
a honvédelmi igazgatás rendszerében bekövetkező jelentős változások függvényében felülvizsgálatát szükség
szerint, de minimálisan négy évente végre kell hajtani.

Ennek egyik példája a 2019-ben elindult első magyar vezetésű PESCO projekt, az Integrált Összhaderőnemi Többcélú Kiképzési és Szimulációs
Központ – EUROSIM
12
NATO Védelmi Költségvetési Kötelezettségvállalás (Defence Investment Pledge)
11
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A Kormány 1394/2021. (VI. 24.) Korm. határozata
a népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról
A Kormány, tekintettel arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a társadalmi változások nyomon követését, a valós és friss adatokon
alapuló döntéshozatalt,
1. egyetért a népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok megvalósításához
a 2021–2023. években – a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás
biztosításáról szóló 1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat]
1. pont b) és c) alpontjában foglaltaktól eltérően – legfeljebb 20 593 600 000 forint központi költségvetési forrás
biztosításával a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére az alábbi ütemezés szerint
a)
a 2021. költségvetési évben 3 351 800 000 forint,
b)
a 2022. költségvetési évben 12 340 700 000 forint,
c)
a 2023. költségvetési évben 4 901 100 000 forint;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a népszámlálás
megvalósításához az 1. pont b) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a népszámlálás
megvalósításához az 1. pont c) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja a belügyminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a miniszterelnök
kabinetfőnökét, hogy – a KSH elnökének bevonásával – dolgozzon ki javaslatot a népszámlálás adatfelvételi
szakaszának lezárását követően a beszerzett mobileszközök közfeladat céljára történő továbbhasznosításáról, azzal,
hogy az eszközök elszállítása 2023. január 31. és 2023. április 30. között történjen meg;
Felelős:
belügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
2022. szeptember 1.
5. visszavonja az 1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat 4. és 6. pontját;
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a 2021. évben felhasználásra nem kerülő előirányzat elvonásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1395/2021. (VI. 24.) Korm. határozata
a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósításához szükséges fejezeten belüli
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a nemzetpolitikai kiadások és beszerzések megvalósítása érdekében 29 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzetpolitikai
tevékenységek és határon túli magyarok támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási egyedi
azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
30

258767

Alcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1
K2

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

28 595 000
405 000
-28 595 000
-405 000
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1. melléklet az 1395/2021. (VI. 24.) Korm. határozathoz

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

258767

Cím
szám

1
30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása

3

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

TÁMOGATÁS

29 000 000
-29 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I. n.év

29 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

29 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1396/2021. (VI. 24.) Korm. határozata
a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről
szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló
1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 10. és 11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„10. az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése
alapján a Beruházás megvalósítójának a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
jelöli ki;
11. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kormánybiztos bevonásával, a Beruházás
megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány
részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések
ütemezésének bemutatásával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1397/2021. (VI. 24.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00010 azonosító számú („Szántódpuszta Majorsági épületek fejlesztése
és látogatóközpont létrehozása I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva egyetért a GINOP-7.1.9-17-2018-00010 azonosító számú, „Szántódpuszta
Majorsági épületek fejlesztése és látogatóközpont létrehozása I. ütem” című projekt (a továbbiakban: projekt)
támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 7. prioritásának maximális kötelezettségi szintjén belüli szabad forrás terhére történő
finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. július 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében az „51,00” szövegrész
helyébe az „51,28” szöveg lép.
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miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

GINOP-7.1.9-172018-00010

B

C

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Szántódpuszta
Majorsági épületek
fejlesztése és
látogatóközpont
létrehozása I. ütem

Helikon Kastélymúzeum
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)
Magyar Turisztikai Ügynökség
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,
Magyar Turisztikai Szövetség
Alapítvány

D
Eredeti támogatás
(forint)

1 499 663 665

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt

legfeljebb

támogatás legfeljebb

(forint)

(forint)

282 592 067

1 782 255 732

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt közvetlen célja,
hogy a szántódpusztai majorság
épületeinek fejlesztésével és
látogatóközpont létrehozásával
a déli part legalább félnapos
attrakciójává váljon, családos,
szenior, kerékpárral érkező és
kulturális érdeklődésű célcsoportot
is kiszolgálva.
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1. melléklet az 1397/2021. (VI. 24.) Korm. határozathoz

5089

5090

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 119. szám

A Kormány 1398/2021. (VI. 24.) Korm. határozata
a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításáról
A Kormány
1. dönt a védelmi ipari fejlesztésekhez és a nemzeti fegyvergyártási képességekhez szükséges oktatási és képzési
feltételrendszer kialakítása keretében a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt (a továbbiakban: Beruházás)
2 000 000 000 forint indikatív keretösszeggel történő előkészítéséről és megvalósításáról a 2. pontban jelzettek
figyelembevételével;
2. döntését az alábbiakra figyelemmel hozta meg:
a)
a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ működtetését a Diana Fegyvertechnikai Technikum és
Kollégium (székhely: 6640 Csongrád, Jókai u. 14., OM-azonosító: 102618, SZIR technikai kód: 520038)
többcélú szakképző intézmény lássa el,
b)
a Beruházásra az ingatlan-nyilvántartási szerinti Csongrád belterület 699 helyrajzi számú ingatlanon kerüljön
sor, azzal, hogy a tulajdonos Csongrád Városi Önkormányzat a Diana Vadász-Felnőttképző Alapítvány
(nyilvántartási szám: 06-01-0000964, a továbbiakban: Alapítvány) – mint a Diana Fegyvertechnikai Technikum
és Kollégium fenntartója – részére az oktatásifeladat-ellátáshoz ingyenesen biztosítja az ingatlan használatát;
3. egyetért a Beruházás Diana Vadász-Felnőttképző Alapítvány általi előkészítésével és megvalósításával;
4. a Beruházás előkészítésének és megvalósításának felelőseként az innovációért és technológiáért felelős minisztert
jelöli ki;
5. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítésére és megvalósítására az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet
ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni, ennek keretében az előkészítéshez és a megvalósításhoz szükséges központi
költségvetési előirányzat fedezet biztosítása a Beruházási Alap terhére történjen, a 11. pontban meghatározottakra
figyelemmel;
6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon – szükséges esetben – a Beruházás
előkészítéséhez szükséges támogatás rendelkezésre bocsátásáról és az Alapítvány felkérésével a Beruházás
előkészítésének megindításáról, valamint a megvalósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az előkészítés tekintetében a 7. pont szerinti előirányzat fedezet rendelkezésre állását követően
azonnal
a megvalósítási feltételes közbeszerzési eljárás tekintetében az előkészítés lezárását követően
azonnal
7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése alapján
gondoskodjon a Beruházás előkészítéséhez szükséges központi költségvetési előirányzat fedezet biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
8. a Korm. rendelet 5. § (1)–(3a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza az innovációért
és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges támogatás nyújtására
kötelezettséget vállaljon, amennyiben a megvalósítás tényleges – a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti –
költsége nem, vagy legfeljebb 7%-kal haladja meg az 1. pont szerinti indikatív keretösszegnek a Beruházás
megvalósítási szakaszára eső részét, vagy ha a Beruházás több elemből áll, az adott beruházási elem megvalósítási
szakaszára eső részét;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti szerződés rendelkezésre állását követően azonnal
9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy amennyiben a megvalósítás tényleges
költsége alapján a 8. pont szerint nem vállalható kötelezettség, a pénzügyminiszter bevonásával kezdeményezze
a kötelezettségvállalási felhatalmazásról szóló döntést;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti szerződés rendelkezésre állását követően azonnal
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10. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése alapján
gondoskodjon a Beruházás megvalósításához szükséges központi költségvetési előirányzat fedezet biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
11. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítésének és megvalósításának indikatív forrásigénye – lehetőség szerint –
a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználásával
kerüljön finanszírozásra, annak meghatározott európai uniós eljárásrendben történő elfogadását követően;
12. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország
számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során a Beruházást
vegye figyelembe a feltüntetett indikatív forrásigénnyel, amennyiben a Beruházás várhatóan megfelel majd
az európai uniós elszámolhatósági feltételeknek;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
13. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felé szolgáltasson adatot a Miniszterelnökséget
vezető miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által megjelölt tartalommal és
ütemezésben;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az első adatbekérés a kormányhatározat kézhezvételét követő 15 napon belül, ezt követően
folyamatos
14. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy amennyiben az a Beruházás megvalósításához
szükséges, küldje meg az előzetes településképi hozzájárulás kiadása érdekében szükséges dokumentációt
a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
15. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében
megvalósítandó beruházások kötelezettségvállalási és fedezetbiztosítási rendszerére figyelemmel gondoskodjon
a Beruházást érintő kormányhatározatok felülvizsgálatáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
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miniszterelnök
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A Kormány 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból,
a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 40 150 865 650 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok
jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a Kvtv. 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az 1. pont szerinti átcsoportosítás
alapján az eredeti előirányzaton felül 37 781 519 082 forinttal történő túlteljesülését;
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 10 485 788 474 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 194 363 321 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 590 791 852 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési
Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére,
a 4. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 120 000 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi
tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 5. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2021. december 31.
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miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
359028
003737

218672

Fejezet
szám

IX.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

XIV.

K8

5

XX.

K3
K6

11

XLVII.

1

385484
2
376273

K5
1

1

9

360239

Kiemelt
előir.
szám

1

K5

1

K3
K8

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Dologi kiadások
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Falu Program
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

20 100 000 000
3 135 000 000
10 822 300 000
851 050 000
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1. melléklet az 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozathoz

-40 150 865 650

1 920 298
3 840 595 352
1 400 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
003737
218672

376273
360239

Fejezet
szám

XIV.
XX.
XLVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

5
11
2

1
9

1
1

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Falu Program
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

13 957 300 000
851 050 000

3 842 515 650
1 400 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év
40 150 865 650

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

40 150 865 650

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozathoz
XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

387017
343451
374873

Alcím
szám

23

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

29

XLIII.

K3

43
2

377073

Kiemelt
előir.
szám

K5
K8

48
XLII.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

K5
2

3

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kincstári díj
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

2 967 118 265
73 300 000
1 520 209
-10 485 788 474

7 443 850 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.
387017
343451

Cím
szám

20

Alcím
szám

23
48

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

29

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3 040 418 265
1 520 209

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n. év
10 485 788 474

II. n. év
10 485 788 474

III. n. év

IV. n. év
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Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Kincstári díj

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

347895

XII.

XVII.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

30

296668
004240

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

K1
K2
K3
2

K5

1

K1
K2

7
20

302891

K1
K2
67

2

K5

XIX.
2
243634

XX.
334462

2

6

343306

334484

7

1

K1
K2
K3

3

K1
K2

1

K1
K2
K3

18
20

Kiemelt
előir.
szám

K7
19

385595

12

XXI.

K1
K2
20

384140
XLVII.

2

386728

1

1

9

360239

26

K8

3

K5
K8

1

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

423 560 000
103 217 917
185 480 000

Egyéb működési célú kiadások

-233 537 585

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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-3 657 757
-620 590

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Felsőoktatás speciális feladatai
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Klebelsberg Központ
Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati
szakmai programok támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 657 757
620 590

-40 800 000

-278 130 000
-54 056 615
-380 071 302

7 331 940
1 136 451
34 597 400
5 362 600
840 000
10 352 286

-7 331 940
-1 136 451

195 021 081

19 000 000
204 185 299
-195 021 081

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

20

384140
XLVII.
360239

2

Alcím
szám

1

9

Jogcím
csop.
szám

26

1

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

B6

B6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Működési célú átvett pénzeszközök
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Működési célú átvett pénzeszközök

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

5095

XXI.

Cím
szám

195 021 081

-195 021 081

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

2
386728

1

9

360239

3

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K5
K8

1

K8

19 000 000
204 185 299
-195 021 081

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

XXI.

Cím
szám

20

384140
XLVII.

2

360239

Alcím
szám

1

9

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

26

Kiemelt
előir.
szám

B6

1

B6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Működési célú átvett pénzeszközök
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Működési célú átvett pénzeszközök

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

5096

forintban
Fejezet
szám

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

195 021 081

-195 021 081

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

294502
296668
004240
347895
302891

Fejezet
szám

XI.

XII.
XVII.

Cím
szám

1
30

334462

7
20

2
6

343306
334484

67

18
20

7

2

1

3
1
19

385595

12
XLVII.

386728

Jogcím
szám

2

XIX.

XX.

Jogcím
csop.
szám

1

2
243634

Alcím
szám

2

1

3

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt előirányzat
neve

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

712 257 917
-233 537 585
-4 278 347
4 278 347
-40 800 000

-712 257 917
8 468 391
40 800 000
10 352 286

-8 468 391

223 185 299

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
1 194 363 321

II. n.év
1 194 363 321

III.n.év

IV.n.év
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A módosítás jogcíme

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Felsőoktatás speciális feladatai
Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal
Klebelsberg Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati
szakmai programok támogatása
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
002950

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

16

LXXII.

2

271734

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Népegészségügyi Központ

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

86 053 695
13 338 322
1 491 399 835

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány elleni védekezési alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

-1 590 791 852

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
002950

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

16

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Népegészségügyi Központ

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

1 590 791 852
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n.év
1 590 791 852

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

1 590 791 852

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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5. melléklet az 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.

Cím
szám

8

241189
XXII.

21

297102

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Alcím
szám

2

4

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

5

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

120 000 000

-120 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.
241189

Cím
szám

8

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

5

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

120 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
120 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

120 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A miniszterelnök 34/2021. (VI. 24.) ME határozata
a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága elnökének kinevezéséről
A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 34. §-ában meghatározott jogkörömben eljárva Vartus Gergelyt,
a Miniszterelnökség helyettes államtitkárát a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz monitoring bizottsága
elnökévé – 2021. június 30-i hatállyal – kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 35/2021. (VI. 24.) ME határozata
a Magyarország Kormánya, valamint az Osztrák Köztársaság Kormánya közötti határon átnyúló
mentőszolgálati együttműködésről szóló keretmegállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya, valamint az Osztrák Köztársaság Kormánya közötti határon átnyúló
mentőszolgálati együttműködésről szóló keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Keretmegállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert,
hogy a Keretmegállapodás létrehozását követően a Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Az emberi erőforrások minisztere 1/2021. (VI. 24.) EMMI határozata
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörömben, az állami sport célú támogatások felhasználásáról és
elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése
szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
1. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése az alábbiak
szerint rendelkezik a Rendelet hatálybalépéséről:
„Ez a rendelet az Európai Bizottságnak az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret
a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleményén
alapuló, az állami sport célú támogatások tárgykörében benyújtott magyar bejelentésre vonatkozó jóváhagyó
határozata meghozatalának napját követő napon lép hatályba.”
2. A Rendelet hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. június 2.
3. A Rendelet hatálybalépésének naptári napja: 2021. június 3.
4. A fentiekre tekintettel, összhangban a Rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapítom, hogy a Rendelet
2021. június 3-án, azaz kettőezerhuszonegy június harmadikán lépett hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

